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 مسائل حول تأثير فيروس كورونا على العبادات الثالث)الصالة ـ الصوم ـ الحج( 
 دراسة فقهية معاصرة

 نبيه عرار محمد شماخي 
 قسم الشريعة ـ كلية الشريعة والقانون ـ جامعة جازان ـ المملكة العربية السعودية.

  Nabay118@hotmail.comالبريد اإللكتروني:
  الملخص: 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم علىى نبياىا محمىد صىلى ي عليىه وسىلم وعلىى بلىه وصىحبه 
ومن وااله، أما بعد... فلقد ظهر في زماناىا ذى ا وبىاو كورونىا، وذىو جاىد مىن جاىود ي تعىالى أرسىله 

؛ فكىان ال بىد مىن عإىة إلهيىة للبشىرية جمعىاو،  فكىان ذى ا الوبىاو؛ )فيىروس للبشرية لتعود إلى ربهىا
كورونا( ذ ا الخلق الضعيف الضئيل من خلق ي ال ي اسىتارر العىالم بأسىره، وجعىل الخليقىة يلترىون 
حول أنرسهم في حيىرة واطىاراب، لسىان حىال ال ميىل يقىول: أيىن المرىر ب، فىل ا بالىدول تقىوم ب لىق 

انها، بحثاً عن سبل الا اة، ولقد وقىف العىالم كلىه عىاجزاً أمىام )فيىروس( ال ي ىر  حدودذا، وعزل سك
بالعين الم ردة، ليعلم اإلنسان أن ي تعالى على كل شيو قدير؛ ول ا فلن ذ ا الموطوع مىن اهذميىة 
 بمكان؛ إ  إنه يتعلق بحرظ الارس التي ذي إحد  الكليات الخمس التي جاوت الشريعة بحرإها و ذي:
حرظ الدين، والارس، والعقل، والعرض، والمال، ومن ذ ا الماالق فقد اخترته ليكون موطوع بحثي 
ذ ا؛ هنه يتعلق ب انب دياي معاصىر؛ إ  إنىه مىن القضىايا المعاصىرة فىي بىاب فقهىي كبيىر وواسىل أال 

ي، فقمىت وذو باب: )فقه الاوازل(، وقد استخدمت في بحثي ذ ا الماهج الوصري والتحليلي والتاريخ
ب مل المادة العلمية وتتبعت تاريخ ذ ا الريروس، وقمت بتحليل البيانات، كل  لك في طوو الاصوص 
الشرعية والقواعد الكلية العامة للشريعة اإلسالمية ال راو. وقىد اشىتمل البحىل علىى مقدمىة وخمسىة 

 مباحل وخاتمة، على الاحو التالي: 
بب اختيىىاره ومىىاهج البحىىل وخاتىىه، وجىىاو المبحىىل فرىىي المقدمىىة تحىىدثت عىىن أذميىىة الموطىىوع وسىى

اهول: لمحة عن فيروس كورونا، وقىد تاىاول: التعريىف العلمىي للريىروس، تىاريخ ظهىور الريىروس، 
أعراض اإلصابة بريروس كورونا، وأما المبحل الثاني فقد كان عاوانه: كورونا والصالة، وقد عالج 

ا الرقهي في زمن الوبىاو، وماىل  صىالة ال معىة احتىرازاً المسائل التالية: مال صالة ال ماعة وتكييره
من انتشار الوباو، ومال صالة ال اازة داخل المس د في زمن الوباو، ومال صالة االستسقاو جماعة 
في المس د في زمن الوباو، ومسألة مال صىالة الكسىوو و الخسىوو جماعىة فىي المسى د فىي زمىن 

مىن الوبىاو، وماىل صىالة التىراويع جماعىة فىي المسى د فىي الوباو، ومال صالة العيدين جماعة فىي ز
زمن الوبىاو، ومىريك كورونىا وحضىور الصىلوات التىي تشىرع فيهىا ال ماعىة، وأمىا المبحىل الثالىل 
فعاوانه: كورونا والصيام، تعريف الصيام، وبيىان فرطىيته، وبيىان المىرض المبىيع للراىر، وذىل كىل 

وأمىا المبحىل الرابىل: كورونىا والحىج، وقىد عىالج  مرض يباح لىه الراىر، ومىريك كورونىا والراىر،
اهمور التالية: بيان فضل الحج وفرطىيته، والتكييىف الرقهىي لتعليىق أداو شىعيرة الحىج والعمىرة فىي 
زمن الوباو، ومىريك كورونىا والحىج، والمبحىل الخىامس: سىبل الوقايىة مىن فيىروس كورونىا، وقىد 

ائية لمال انتشار الوبىاو، والتىدابير الصىحية لماىل انتشىار تحدثت فيه عن اهمور التالية: التدابير الوق
الوبىىاو، ثىىم الخاتمىىة: وبهىىا أذىىم الاتىىائج والتوصىىيات، وماهىىا: أنىىه ي ىىوز لىىولي اهمىىر أن يماىىل صىىالة 
ال ماعة وال ماعة في المساجد؛ أخ ا بالتدابير الوقائيىة مىن اإلصىابة بريىروس كورونىا، وأنىه ي ىوز 

ل اازة في المساجد؛ أخ ا بالتدابير الوقائية من اإلصابة بريروس كورونا، لولي اهمر أن يمال صالة ا
وأنىىه ي ىىوز لىىولي اهمىىر أن يماىىل صىىالة التىىراويع جماعىىة فىىي المسىىاجد؛ أخىى ا بالتىىدابير الوقائيىىة مىىن 
اإلصابة بريروس كورونا، وأنه  ي ىوز لىولي اهمىر أن يقىان صىالة ال ماعىة وال ماعىة فىي المسىاجد 

والتباعد داخل المس د؛ مل اهخ   بالتدابير الوقائية خوفاً من اإلصابة بريروس كورونا، بأعداد قليلة 
وأنه ي وز لولي اهمىر أن يقىان أعىداد الح ىا  فىي موسىم الحىج؛ فيسىمع نإامىاً بىالحج هعىداد قليلىة 

ان العمرة ؛أخ ا بالتدابير الوقائية من اإلصابة بريروس كورونا، وأنه ي وز لولي اهمر أن يمال أو يق
والزيارة؛ أخ ا بالتدابير الوقائية من اإلصابة بريروس كورونا، وأنه ي وز لولي اهمر أن يخرف عىن 
الااس إن ثبت طبياً أن الصىوم يضىر بهىم؛ فيىرخص لهىم فىي الراىر زمىن ال ائحىة، ومىن التوصىيات: 

رص على التاعيم طد وجوب اهخ  بالتدابير الوقائية الالزمة؛ خشية اإلصابة بريروس كورونا، والح
)االنرلونزا( الموسمية والتي يعلن عاها من خالل وزارة الصىحة تباعىاً مىن وقىت  خىر؛ حراظىاً علىى 
الصحة واتباعاً للاإام،  والحىرص علىى ارتىداو الكمامىة طىوال الوقىت؛ وخاصىة عاىد مخالاىة الاىاس 

ت الالزمة عاىد القيىام بالتسىو  وأماكن الت معات العامة ونحو  لك، واتباع التعليمات وأخ  االحتياطا
والت ول في الموالت واهسوا ، وعدم ال ذاب لألسوا  والموالت والمتازذات إال في أطيق الحدود، 
والكشف الدوري  وعمل الرحوصات الالزمة من وقت  خر؛ خشية اإلصابة بريروس كورونا، واتباع 

 خالل فترة ذ ه ال ائحة.التعليمات فيما يخص تعقيم اهيدي، وعدم السالم على أحد 
 كلمات مرتاحية: فيروس كورونا، الصالة، الصوم، الحج.
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Abstract:   
   Praise be to God, Lord of the worlds, and blessings and peace be upon our 
Prophet Muhammad, may God’s prayers and peace be upon him, his family, 
companions and whoever. As for yet ... this Corona epidemic has appeared in 
our time, and it is one of the soldiers of God Almighty sent to the beginning to its 
Lord.  So a divine sermon was necessary to all humanity, and there was this 
epidemic;  (Corona virus) This weak and insignificant creation of God’s creation 
has mobilized the entire world, and made it rally around themselves in confusion 
and turmoil, for the state that closes it in our region.  The whole world stood 
helpless (virus) that could not be seen with the naked eye, so that man knew that 
God Almighty was capable of everything;  It is important ;  As it relates to its 
preservation, which is one of the attractive faculties, which are: preservation of 
religion, soul, mind, honor, and money, and from this standpoint, I chose it, to 
discuss this;  Because it is related to a contemporary religious aspect;  The data 
was analyzed in the jurisprudence of a large jurisprudence, and was interpreted 
for the most part of the research in the descriptive and analytical curriculum 
and the general history of Islamic law.  The research included an introduction, 
five topics and a conclusion, as follows: 
  The emergence of the virus in its appearance, and as for the second research, it 
was entitled: Corona virus and prayer, and it addressed the matter.  The mosque 
in the time of the epidemic, the Islamic group known as the mosque congregation 
in the time of the epidemic, the mosque congregation in the time of the epidemic.  
The name of the Islamic group, the series, a group in the mosque in the epidemic, 
known as the group, in the name of the group, in the name of the group, in the 
name of the group, and its description data in its name: Corona, a device 
describing it in its name, and a statement by its name.  It is permissible for him 
to break the fast, and the patient of Corona and al-Fitr, and as for the fourth 
topic: Corona and Hajj, it has dealt with the following matters: Explaining the 
merit of Hajj and its hypothesis, the jurisprudential conditioning to suspend the 
ritual of Hajj and Umrah in the time of the epidemic, and the Corona patient 
and Hajj, and the fifth topic: ways to prevent the Corona virus,  In it, on the 
following matters: Preventing Sharia to prevent the spread of the epidemic, and 
health measures to prevent the spread of the epidemic, and then the conclusion 
the most important findings and recommendations, regarding: Preventing the 
prohibition of group and group prayers in mosques;  They took the neighboring 
measures of the Corona virus, an emergency.  They have taken the adjacent 
measures, the Corona virus, the emergency of the matter, and prevent Tarawih 
prayer in congregation in mosques;  A residence close to the pool and the 
community.  Infection with the new Corona virus.  Can it prevent or legalize 
confirmation that he is infected with the emerging corona virus?  Fair for them 
in breaking the fast during the pandemic, and low: the necessity of preventive 
measures;  The following image is from the environment surrounding the 
Coronavirus.  In order to preserve health and follow-up, and to take care to 
wear the mask at all times;  Especially after that, its general, general, and inside, 
and inside, and inside it, its effectiveness, its effectiveness, its effectiveness, its 
effectiveness, its effectiveness in its time;  Coronavirus, and camel adherence 
sterilize hands. 
Key words: corona virus - Prayer - Fasting – Hajj.  
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 مقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد صلى اهلل عليه وسـلم وعلـى 

 د...آله وصحبه ومن وااله، أما بع
فلقد ظهر في زماننا هذا وباء كورونا، وهو جند من جنود اهلل تعالى أرسله للبشرية لتعود 
إلــى ربهــاا فكــان ال بــد مـــن عبــة إلهيــة للبشــرية جمعـــاء،  فكــان هــذا الوبــاءا  فيـــرو   
كورونـا  هــذا ال لــع الاــعيل الاــقيا مــن  لــع اهلل الــذ  اســتنور العــالم ب ســره، وجعــا 

أنوســهم فــي  يــرة وا ــاراب، لســان  ــا  اليميــ  يقــو   أيــن ال ليقــة يلتوــون  ــو  
المور؟!، فإذا بالدو  تقوم بغلع  دودها، وعز  سـكانها، بحاـاع عـن سـبا النيـاة، ولقـد 
وقــل العــالم كلــه عــاجزاع أمــام  فيــرو   ال يلــرد بــالعين الميــردة، لــيعلم ا نســان أن اهلل 

األهميـة بمكـانا إذ إنـه يتعلـع تعالى علـى كـا ءـيء قـديرا ولـذا فـإن هـذا المو ـو  مـن 
بحوظ النوس التـي هـي إ ـدد الكليـاخ ال مـس التـي جـاءخ الشـريعة بحوبهـا و هـي  
 وظ الدين، والنوس، والعقا، والعرض، والما ، ومن هذا المنالـع فقـد ا ترتـه ليكـون 
مو و  بحاي هذاا ألنـه يتعلـع بيانـي دينـي معاصـرا إذ إنـه مـن القاـايا المعاصـرة فـي 

 كبير وواس  أال وهو باب   فقه النواز  .  باب فقهي
وقــد اســت دم  فــي بحاــي هــذا المــنهت الوصــوي والتحليلــي والتــاري ي، فقمــ  بيمــ  
المادة العلمية وتتبع  تاريخ هذا الويرو ، وقم  بتحليا البياناخ، كا ذلك في  ـوء 

تما البحث النصوص الشرعية والقواعد الكلية العامة للشريعة ا سالمية الغراء. وقد اء
 على مقدمة و مسة مبا ث و اتمة، على النحو التالي  

 فوي المقدمة تحدث  عن أهمية المو و  وسبي ا تياره ومنهت البحث و اته.
 المبحث األو   لمحة عن فيرو  كورونا 

 أوالع  التعريل العلمي للويرو .
 ثانياع  تاريخ ظهور الويرو .

 .ثالااع  أعراض ا صابة بويرو  كورونا
 المبحث الااني  كورونا والصالة  

 أوالع  مس لة من  صالة اليماعة وتكييوها الوقهي في زمن الوباء.
 ثانياع  مس لة من   صالة اليمعة ا ترازاع من انتشار الوباء.

 ثالااع  مسالة من  صالة الينازة دا ا المسيد في زمن الوباء.
 سيد في زمن الوباء.رابعاع  مس لة من  صالة االستسقاء جماعة في الم
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    امساع  مس لة من  صالة الكسـو  و ال سـو  جماعـة فـي المسـيد فـي زمـن الوبـاء.
 مس لة من  صالة العيدين جماعة في زمن الوباء.سادساع  
 مس لة من  صالة التراويح جماعة في المسيد في زمن الوباء.سابعاع  

 ليماعة.ثامناع  مريض كورونا و اور الصلواخ التي تشر  فيها ا
 المبحث الاالث  كورونا والصيام 

 أوالع  تعريل الصيام، وبيان فر يته.
 ثانياع  بيان المرض المبيح للوار.
 ثالااع  ها كا مرض يباح له الوار.

 رابعاع  مريض كورونا والوار.
 المبحث الراب   كورونا والحت 

 أوالع  بيان فاا الحت وفر يته. 
 يع أداء ءعيرة الحت والعمرة في زمن الوباء. ثانياع  التكييل الوقهي لتعل 

 ثالاا  مريض كورونا والحت. 
 المبحث ال امس  سبا الوقاية من فيرو  كورونا 

 أوالع  التدابير الوقائية لمن  انتشار الوباء.
 ثانياع  التدابير الصحية لمن  انتشار الوباء.
 ثم ال اتمة  وبها أهم النتائت والتوصياخ.
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  المبحث األو 
 لمحة عن فيرو  كورونا 

 أوال  التعريل العلمي للويرو  
 أ ـ تعريل الويرو  
 ، المـــرتبا بالمتالزمـــة التنوســـية الحـــادة الشـــديدة، هـــو فيـــرو  ذو 2فيـــرو   كورونـــا 

 ا تصــاراع   2632 مــضن نــوو ، معــدن بــين البشــر وهــو مســبيو مــرض فيــرو   كورونــا 
اآلن. ويعبـــر عنـــه فـــي   ا نيليزيـــة   ، وال يوجـــد لقـــاح متـــوفرو لـــه  تـــى 32- كوفيـــد

SARS-CoV-2)  وكــــــان يعــــــر  ســــــابقعا باســــــم فيــــــرو   كورونــــــا المســــــتيد ،
2632  3 . 

 ب ـ ءكا الويرو  
ــة  الشــكا الملعــد  للويــرو   والــذ  يبهــر عبــر الميهــر  يبهــر فــي ءــكا تــاة أو هال

الكبيــرة، ا لكترونــي،  يــث تمتلــك  لمــالع أو زنابــاخن مــن البــروزاخ الســاحية البصــلية 
ممـــا يلبهرهـــا علـــى ءـــكا تـــاة الملـــك أو الهالـــة الشمســـية. يحـــد  هـــذا التشـــكلا عبـــر 

 ، وهــي بروتينــاخو تمــا ســاح الويــرو  وتحــدد Sقســيماخن فولويــة للشــوكة الويروســية  
 . 2 انتحاء مايل

                                 
 3   The species Severe acute respiratory syndrome-related 

coronavirus: classifying 2019-nCoV naming it SARS-CoV-2 — 
 https://dx.doi.org/10.1038/S41564 —Nature Microbiology-نشـر فـي  

 Z-0695-020 
 2 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%
88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8

%A7_2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%
A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%
D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%

A9_%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%
D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9  

https://dx.doi.org/10.1038/S41564-020-0695-Z
https://dx.doi.org/10.1038/S41564-020-0695-Z
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   3  32-ة ـ جائحة فيرو  كورونا المستيد   كوفيد
المــرتبا بالمتالزمــة   2  32-نــا  كوفيــدهــي جائحــةو عالميــةو جاريــة لمــرض فيــرو ، كورو 

ـــــدد مبـــــدئيعا فـــــي  SARS-CoV-2التنوســـــية الحـــــادة الشـــــديدة    ، وكـــــان قـــــد  ل
  في مدينة ووهان وسا الصين،  يثل  ددخ فـي ميموعـةن 2632منتصل ديسمبر  

ـا  من األء اص الملصابين بالتهابن رئـو   ذاخ الرئـة  ميهـو  السـبي، وارتباـ  أساسع
華南海鮮يعملون في سوق هوانـان للمـ كوالخ البحريـة  بالصـينية  باألفراد الذين 

市場  والــذ  تلبــا  فيــه أياعــا الحيونــاخ الحيــة. قــام علمــاءو صــينيون بعــد ذلــك بعــز ، 
، ولكن لـم يابـ   nCoVid-19)-2019فيرو  كورونا جديد، وأطلع عليه اسم  

صـحة العالميـة أنه بنوس  دة أو قدرة القتا لـدد فيـرو  سـار . وقـد صـنموته منبمـة ال
 . 1  ، كوباء عالمي  جائحة 2626مار   33في  

وقالــ  المنبمــة   إن متالزمــة الشــرق األوســا التنوســية مــرض تنوســي فيروســي يتســبي 
فيـه فيــرو  كورونــا مسـتيد، وقــد اكتلشــل ألو  مـرة فــي المملكــة العربيـة الســعودية فــي 

اخ التـــي يمكـــن أن  ، وفيروســـاخ كورونـــا هـــي فصـــيلة كبيـــرة مـــن الويروســـ2632عـــام  
تتســــبي فــــي أمــــراض تتــــراوح بــــين نزلـــــة البــــرد الشــــائعة والمتالزمــــة التنوســــية الحـــــادة 

 . 4 "سار " 
 ثانياع  تاريخ ظهور الويرو   
 تاريخ اكتشا  سالالخ كورونا   -أ 
اكتلِشــو  فيروســـاخ كورونـــا فـــي عقـــد الســـتينياخ، وأو  الويروســـاخ المكتشـــوة كانـــ   

لمعد  في الدجاة وفيروسان من جو  األنـل لمر ـى بشـر فيرو  التهاب القصباخ ا
ــــميا فيــــرو  كورونــــا البشــــر    ــــا البشــــر  222Eمصــــابين بالزكــــام سل   وفيــــرو  كورون

 OC43   منذ ذلك الحين تم تحديد عناصـر أ ـرد مـن هـذه العائلـة بمـا فـي ذلـك .

                                 
  3  -genomes-67-analysis-http://virological.org/t/phylodynamic

2020/356-feb-08  
  2  -novel-2020-january-https://www.who.int/csr/don/12

china/en-coronavirus منبمة الصحة العالمية /  موق 
 1 51839944-s://www.bbc.com/news/worldhttp  
 4 https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/ar/  
 

http://virological.org/t/phylodynamic-analysis-67-genomes-08-feb-2020/356
http://virological.org/t/phylodynamic-analysis-67-genomes-08-feb-2020/356
http://virological.org/t/phylodynamic-analysis-67-genomes-08-feb-2020/356
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/enموقع
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/enموقع
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/enموقع
https://www.bbc.com/news/world-51839944
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/ar/


 

 
6016 

ســــــنة   (NL63)، فيــــــرو  كورونــــــا البشــــــر  2661فيــــــرو  كورونــــــا ســــــار  ســــــنة 
 ، فيـرو  كورونـا مـار  2662سنة    (HKU1)رو  كورونا البشر   ، في2664 

ـــــرو   2632ســـــنة    ـــــد   ، وفي ـــــا اليدي ، ومعبـــــم هـــــذه nCoV)-م2632كورون
 . 3 الويروساخ لها دور في إ دا  عدود جهاز تنوسي  ايرة

م ،  لـدد نـو و جديـدو مـن فيـرو  كورونـا، 2632ومن اليدير بالـذكر أنـه فـي سـبتمبر   
 ، وأصبح اآلن يلعر  رسميعا باسـم 2632البداية اسم فيرو  كورونا،   وأطلع عليه في

وقـد    .MERS-CoVفيرو  كورونا المرتبا بمتالزمـة الشـرق األوسـا التنوسـية  
سبتمبر  22أصدرخ منبمة الصحة العالمية تنبيهعا عالميعا بعد فترةن وجيزةن، جاء فيه في  

لة مــن ءــ خن آل ــر. وعلــى الــرنم مــن   أن الويــرو  ال يبــدو أنــهل ينتقــا بســهو 2632
 ، أكــدخ وزارة الشــاون االجتماعيــة والصــحة الورنســـية 2631مــايو  32هــذا، وفــي  

 ــدو   الــة انتقــا  مــن إنســان إلــى آ ــرن فــي فرنســا، با  ــافة لــذلك، أبلغــ  وزارة 
الصــحة فــي تــونس  مدينــة  عــن  ــاالخ انتقــا  العــدود مــن إنســان إلــى آ ـــر، إال أن  

و أنه ال ينتقا بسهولةن مـن إنسـانن آل ـرا  يـثل إن ملعبـم األفـراد المصـابين الويرو  يبد
   الــــة مصــــابة 324 ، كــــان هنــــا   2631 أكتــــوبر 16ال ينقلــــون الويــــرو ،  وفــــي 

 . 2    الة وفاة في السعودية22و 
ــد تسلســا جينــوم الويــرو ، ثــم ملــنح  ــم قــام مركــز إيراســمو  الابــي الهولنــد  بتحدي ث

ديــدعا وهــو فيــرو  كورونــا البشــر  الملتعلــع بمركــز إيراســمو  الابــي الويــرو  اســمعا ج
 HCoV-EMC االســم األ يــر للويــرو  هــو فيــرو  كورونــا المــرتبا بمتالزمــة . 

  .MERS-CoVالشرق األوسا التنوسية  
ــيل   ــالتين فقــا مــن  ــاالخ ا صــابة بويــرو  كورونــا فــي 2634وفــي  مــايو  م ، سل

ي عاملين فـي ميـا  الرعايـة الصـحية كـانوا قـد عملـوا فـي الوالياخ المتحدة، وكالهما ف

                                 
 3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC350968Human 

 Coronaviruses: Insights into Environmental Resistance and Its 
Influence on the Development of New Antiseptic Strategies3 

 2 

https://web.archive.org/web/20170715170528/https://www.nytime
-many-man-one-path-viruss-s.com/2015/06/09/world/asia/mers

hospitals.html-korean-south  

https://web.archive.org/web/20170715170528/https:/www.nytimes.com/2015/06/09/world/asia/mers-viruss-path-one-man-many-south-korean-hospitals.html
https://web.archive.org/web/20170715170528/https:/www.nytimes.com/2015/06/09/world/asia/mers-viruss-path-one-man-many-south-korean-hospitals.html
https://web.archive.org/web/20170715170528/https:/www.nytimes.com/2015/06/09/world/asia/mers-viruss-path-one-man-many-south-korean-hospitals.html
https://web.archive.org/web/20170715170528/https:/www.nytimes.com/2015/06/09/world/asia/mers-viruss-path-one-man-many-south-korean-hospitals.html
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المملكـة العربيـة الســعودية ثـم سـافروا إلــى الواليـاخ المتحـدة. علــولت أ ـدهما فـي واليــة 
إنـديانا واآل ــر فــي واليــة فلوريـدا. نلقــا كــاو مــن هــاالء األفـراد إلــى المستشــوى ماقتعــا ثــم 

 . 3  رجوا منه
بويرو  كورونا في كوريـا الينوبيـة، واعتبـارعا مـن  م ، توش  ا صابة2632و في  مايو 
 ،  الة إصابة بويرو  كورونا المرتبا 2402م ، تم ت كيد  دو    2632 ديسمبر 

ـــــــــة الشـــــــــرق األوســـــــــا التنوســـــــــية   ـــــــــاراخ MERS-CoVبمتالزم ـــــــــي اال تب   ف
 . 2 % 35     منها كان  قاتلة، ومعد  الوفياخ  والي851المعملية، 

 و  كورونا في العام الحالي تاريخ ظهور فير  -ب 
م ، أبلغــ  الصــين منبمــة الصــحة العالميــة بتوشــي "التهــاب 2632ديســمبر  13فــي  

رئو  نير معرو  السبي" اكتشل في مدينـة ووهـان بمقاطعـة  ـوبى فـي الصـين، وهـي 
مليون نسمة،  اعتبارعا مـن  أ د عشرساب  أكبر مدينة في الصين بعدد سكان يصا إلى 

   الـة عـدود مـن  ـاالخ االصـابة بويـرو  266كد  صو  أكار من  يناير ، ت  21 
 2019 - (nCoV   20)علـــى الصـــعيد العـــالمي، بمـــا فـــي ذلـــك االصـــاباخ فـــي 

مناقة على األقا في الصين وتس  دو  وأقاليم أ رد، وقد ظهرخ األعراض علـى أو  
د مـالكي ديسـمبر ، ليت كـد ال قـا أنـه أ ـ 2مصاب ابلغ عنه، في وق  مبكـر مـن يـوم  

المتاجر فـي سـوق ووهـان سـاو  تشـاينا لاسـما ، فـانلع السـوق فـي األو  مـن ينـاير،  
كما  لِدَد نو  الويرو  الذ  تسبي في توشـي المـرض بسـرعة علـى أنـه فيـرو  كورونـا 

-2019ينــــاير ، وبعــــد تحديــــد تسلســــا اليينــــاخ أعاــــي االســــم   36جديــــد. فــــي  
nCoV ـــــــرو  متالزمـــــــة ـــــــرتبا بوي ـــــــرو  ي الشـــــــرق األوســـــــا التنوســـــــية  ، وهـــــــو في

 MERS-CoV  وفيــرو  متالزمــة االلتهــاب الرئــو  الحــاد  SARSCoV . 
  نيــر معلــوم nCoV-2015وال يــزا  معــد  الوفيــاخ واســلوب االنتقــا  لويــرو   

                                 
 3 -sante.gouv.fr/actualite-http://www.social

-point-coronavirus-presse,42/communiques,2322/nouveau
de,15820.html  

 2 

https://web.archive.org/web/20120927043755/http://www.npr.org/
-genes-on-deep-go-blogs/health/2012/09/25/161770135/scientists

virus-like-sars-of  

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/nouveau-coronavirus-point-de,15820.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/nouveau-coronavirus-point-de,15820.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/nouveau-coronavirus-point-de,15820.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/nouveau-coronavirus-point-de,15820.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/nouveau-coronavirus-point-de,15820.html
https://web.archive.org/web/20120927043755/http:/www.npr.org/blogs/health/2012/09/25/161770135/scientists-go-deep-on-genes-of-sars-like-virus
https://web.archive.org/web/20120927043755/http:/www.npr.org/blogs/health/2012/09/25/161770135/scientists-go-deep-on-genes-of-sars-like-virus
https://web.archive.org/web/20120927043755/http:/www.npr.org/blogs/health/2012/09/25/161770135/scientists-go-deep-on-genes-of-sars-like-virus
https://web.archive.org/web/20120927043755/http:/www.npr.org/blogs/health/2012/09/25/161770135/scientists-go-deep-on-genes-of-sars-like-virus


 

 
6013 

بشــكا كامــا، ومــن المــرجح أن ي تلــل أســلوبه عــن فيروســاخ كورونــا الســابقة المشــار 
لويرو  هم المسـاولون عـن نقلـِه  ـارة ووهـان. إليها، وت كد أن المسافرين المصابين با

يناير ، أبلغ  تايالند عـن أو   الـة دوليـة  ـارة الصـين، فـي  ـين ابلـغ عـن  31وفي  
ينـــاير ، فـــي كـــا مـــن  32الحـــاالخ األولـــى دا ـــا الصـــين، ولكـــن  ـــارة ووهـــان، فـــي  

  NHCينــاير ، أكــدخ لينــة الصــحة الوطنيــة الصــينية   26نوانغــدونغ وبكــين. فــي  
الويرو  يمكنه أن ينتقا بين البشر، وفي اليوم نوسه، ت كد  صو  بعض ا صاباخ  أن

 ، في اليابان وكوريا الينوبية، وفي اليوم التالي تـم nCoV-2019البشرية بويرو   
اكتشــا   ــاالخ فــي الواليــاخ المتحــدة وتــايوان عنــد بعــض المســافرين العائــدين مـــن 

غــ  مقاطعــاخ متعــددة فــي الصــين عــن  ــاالخ ينــاير ، أبل 23مناقـة ووهــان، وفــي يــوم 
جديــدة وت كــدخ إصــابة   مســة أفــراد  مــن العــاملين فــي ميــا  الرعايــة الصــحية، مــ  
ا بالغ عن ستة وفياخ، ثم ت كد إصابة  ـاالخ إ ـافية ناتيـة عـن سـور المصـابين فـي 

ابعة يناير ، اجتمع  لينة طوارئ ت 22هونغ كونغ وماكاو وسنغافورة وفيتنام. وفي يوم  
لمنبمة الصحة العالمية لمناقشة ما إذا كان ينبغي تصنيل انتشار المرض على أنه  الة 

  بموجـي اللـوائح الصـحية العالميـة، PHEICطوارئ للصحة العامة تاير قلقعا دوليعا  
 ولكن لم يب  فيها في البداية بسبي نقخ المعلوماخ، قبا ات اذ قرار  د ا عالن.

مباءر هو  ار زيادة انتقا  العدود الناتية عـن ارتوـا  أ يـام  إن ما أثار القلع بشكا
السور والتيمعاخ البشرية الا مة المتحمسة لال توا  بالعام الصيني اليديد في يوم 

م ، علقــ  ووهــان جميــ  وســائا النقــا 2626ينــاير  21ينــاير. وعليــه وفــي يــوم   24
ا ســـكان المدينـــة البـــالغ العــام والســـور اليـــو   دا ـــا و ـــارة المدينـــة ، وا ـــعين كامـــ

ينـاير  و ـع   24عددهم  أ د عشر  مليون نسمة تح  الحير الصحي، وفي يـوم  
كــا مــن مــدينتا هوانغقــانغ وايتشــو، المياورتــان لمدينــة ووهــان، تحــ  الحيــر الصــحي 
ذاتـــه، وبـــدأخ بقيـــة المـــدن فـــي الصـــين تحـــذو  ـــذوها. كمـــا ألغـــ  العديـــد مـــن المـــدن 

 يديدة.ا تواالخ السنة الصينية ال
بما أن ووهان هي مركز رئيسي للنقا اليو  في وسا الصين، فقد ات ذخ العديد مـن 
التدابير على نااق عالمي لت ويل االنتشار دوليـا. فـي األو  مـن ينـاير بـدأخ عمليـاخ 
فحخ استهدف  المسافرين القادمين من ووهان في مااراخ هونـغ كونـغ وماكـاو. وفـي 

تـايوان وسـنغافورة وتايالنـد بوحـخ المسـافرين القــادمين الاالـث مـن ينـاير بـدأخ كـا مـن 
  بوحـــخ CDCإليهـــا، فـــي الواليـــاخ المتحـــدة، بـــدأ مركـــز الســـيارة علـــى األمـــراض  
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د ــو  المســافرين علــى مــتن ر ــالخ مباءــرة مــن ووهــان إلــى مــوان  الــد و  الرئيســية 
 21ي م، وتــم ال قــا إ ــافة ماــار  أتالنتــا وءــيكانو. فــ2626ينــاير  31الاالثــة فــي 

األمريكيــــة تنبيــــه الســــور إلــــى ووهــــان فــــي الصــــين، إلــــى أعلــــى  CDCينــــاير، رفعــــ  
المستوياخ الاالثة. وبدأخ بعدها دو  إ افية في المحـيا الهـادئ وآسـيا، ماـا ماليزيـا 

 وسريالنكا وبنيالديش والهند، بإجراء فحخ للركاب في المااراخ.
 الما ية  البالد التي توشى بها فيرو  كورونا في الشهور -ة 

أبلغ  البلدان التالية عن  االخ متالزمة الشرق األوسا التنوسـية  األردن، والكويـ ، 
وعلمان، وقار، والمملكة العربية السعودية، وا ماراخ العربية المتحدة، واليمن  الشرق 
األوســا ا وفرنســا، وألمانيــا، واليونــان، وإيااليــا، والمملكــة المتحــدة  أوروبــا ا وتــونس، 

 أفريقيـــا ا والصـــين، وماليزيـــا، وجمهوريــــة كوريـــا، والولبـــين  آســـيا ا والواليــــاخ  ومصـــر
 . 3 المتحدة األمريكية  األمريكتان 

 ثالااع  أعراض ا صابة بويرو  كورونا   
قـد ارتوـ    2 يستاي  الويرو  أن ينتشر بين البشر مباءرة، ويبـدو أن معـد  ا صـابة بـه

عــدة بلــدان فــي أوروبــا وأمريكــا الشــمالية وآســيا  ، وأبلغــ  1 2626فــي منتصــل ينــاير 
، وتتــراوح فتــرة الحاــانة لهــذا الويــرو   4 والمحــيا الهــاد  عــن وصــوله إلــى أرا ــيها

،وهنـا  أدلـة مبدئيـة علـى أنـه قـد يكـون معـديعا قبـا ظهـور  2  والي  مسة أيام  أو أكار

                                 
 3 https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/ar /

 الصحة العالمية رابا منبمة
 2 51839944-https://www.bbc.com/news/world                           
 1 -province-hubei-https://www.cnbc.com/2020/01/24/chinas

coronavirus.html-to-due-deaths-more-15-confirms  
 4 

https://web.archive.org/web/20200127132045/https://www.washin
-latest-china-pacific/coronavirusgtonpost.com/world/asia_
-afe2-11ea-3fa8-updates/2020/01/26/4603266c

090eb37b60b1_story.html  
 2 -information-https://www.elsevier.com/connect/coronavirus

center  

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/ar/%20رابط%20منظمة
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/ar/%20رابط%20منظمة
https://www.bbc.com/news/world-51839944
https://www.cnbc.com/2020/01/24/chinas-hubei-province-confirms-15-more-deaths-due-to-coronavirus.html
https://www.cnbc.com/2020/01/24/chinas-hubei-province-confirms-15-more-deaths-due-to-coronavirus.html
https://www.cnbc.com/2020/01/24/chinas-hubei-province-confirms-15-more-deaths-due-to-coronavirus.html
https://web.archive.org/web/20200127132045/https:/www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-china-latest-updates/2020/01/26/4603266c-3fa8-11ea-afe2-090eb37b60b1_story.html
https://web.archive.org/web/20200127132045/https:/www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-china-latest-updates/2020/01/26/4603266c-3fa8-11ea-afe2-090eb37b60b1_story.html
https://web.archive.org/web/20200127132045/https:/www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-china-latest-updates/2020/01/26/4603266c-3fa8-11ea-afe2-090eb37b60b1_story.html
https://web.archive.org/web/20200127132045/https:/www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-china-latest-updates/2020/01/26/4603266c-3fa8-11ea-afe2-090eb37b60b1_story.html
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center
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تـــاد  إلـــى  ، وتشـــما أعرا ـــه  الحمـــى، والســـعا ، وصـــعوبة التـــنوس، وقـــد 3 األعــراض
،  فمــن المعــرو  أنــه  فــي المنــاطع الموبــوءة يصــاب ثمانيــة مــن بــين كــا عشــرة  2 الوفــاة

 ، واألعراض األساسـية  لويـرو  كورونـا 32 -أء اص ب عراض طويوة لويرو   كوفيد
هي  ارتوا  درجة الحرارة والشعور بالتوعك، والسعا ، أوجا  اليسد واآلالم ، التهاب 

 محتملة، ولكنها ليس  أكيدة. الحلع والصدا  أعراض
ويمكـــن عـــالة تلـــك األعـــراض بالرا ـــة فـــي الوـــرا ، والكايـــر مـــن الســـوائا ولـــن يكـــون 

 المريض بحاجة لرعاية المستشوى.
ــ   أعــراض علــى  وفــي المرا ــا األولــى، لــن يمــرض الشــ خ وقــد ال يصــاب الــبعض ب

ــــالويرو  ــــين العــــدود ب ــــرة ب ــــرة الحاــــانة، وهــــي الوت ــــل فت وظهــــور  ا طــــالق،   وت تل
األعراض، من ء خ إلى آ ر، ولكنها فـي المتوسـا  مسـة أيـام، هـذا مـا نوهمـه اآلن 
عـــن هـــذه المر لـــة، ولكـــن بـــدأخ دراســـاخ فـــي البهـــور تشـــير إلـــى أن المـــرض يمكنـــه 

 . 1 التسبي في المزيد من أعراض نزالخ البرد ماا الرءح
يحتاة البعض إلـى  ، وقد 4 كما أن فيرو  كورونا قد يتسبي في  يع التنوس وصعوبته

 جهاز للتنوس الصناعي  تى يتمكنوا من التنوس.
%  مـن األءـ اص، وفقـا للبيانـاخ التـي 34ويعتقد أن هذه المر لة تاثر على  والي  

تم الحصـو  عليهـا مـن الصـين ، وقـد يكـون األءـ اص المصـابون نيـر عر ـيين أو قـد 
، والتعي، واأللم العاـلي. ياورون أعرا عا سريرية ماا الحمى، والسعا ، و يع النوس

 الـة ماكـدة م بريـعا فـي الصـين إلـى  22،224أءارخ مراجعة منبمة الصحة العالمية لـ
% ، والســـــعا  اليــــــا  2172األعـــــراض والعالمـــــاخ النموذجيــــــة التاليـــــة  الحمــــــى  

                                 
 3 Rothe ،Camilla اSchunk ،Mirjam اSothmann ،Peter اBretzel ،

Gisela اFroeschl ،Guenter اWallrauch ،Claudia اZimmer ،
Thorbjörn اThiel ،Verena اJanke ،Christian (30  2626ينـــــــــــــــاير . 

"Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic 
Contact in Germany". New England Journal of Medicine. 

 السابع.  2 

مــــــــــــــــــــار  آذار  26مراســــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــاوون الابيــــــــــــــــــــة جيمــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــالغيز منشــــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــــي   1 
   تقريرtech-and-https://www.bbc.com/arabic/science-51888120م2626

مـــــــــــــــار  آذار  26وون الابيـــــــــــــــة جيمـــــــــــــــي نـــــــــــــــالغيز منشـــــــــــــــور فـــــــــــــــي تقريـــــــــــــــر مراســـــــــــــــا الشـــــــــــــــا    4 
 . https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51888120م2626

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51888120تقرير
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% ، و ـــــــيع الـــــــنوس 1174% ، وإنتـــــــاة القشـــــــ   1273% ، والتعـــــــي  0171 
% ، واأللـم العاـلي أو 3170والصدا   % ، 3172% ، والتهاب الحلع  3270 

ــــــــاء  3374% ، والقشــــــــعريرة  3472الموصــــــــلي   ــــــــان وا قي % ، 276% ، والغاي
% ، وا تقـــان 672% ، ونوـــث الـــدم  171% ، وا ســـها   472وا تقـــان األنـــل  

 . 3 % 672الملتحمة  
 . 2  قد ياد  تاور المرض بعد ذلك إلى متالزمة الاائقة التنوسية الحادة،

يـوم، إال أن  34ح فترة الحاانة  الوترة بين ا صابة وظهور األعراض  من يوم إلى تتراو 
 . 1 أنلي الحاالخ كان  فترة  اانتها  مس أيام

 

                                 
 3 

https://web.archive.org/web/20200305054717/https://www.thelanc
et.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30114-6/abstract 

 2 

https://web.archive.org/web/20200305054717/https://www.thelanc
et.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30114-6/abstract 

 1  http://www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-3-covid-

19.pdf?sfvrsn=6e50645_2 
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 المبحث الااني 
    3 كورونا والصالة

 أوالع  مس لة من  صالة اليماعة وتكييوها الوقهي في زمن الوباء 
ل مس في المسـيد فـي جماعـة مـ  ا مـاما المقصود بصالة اليماعة  أداء الصلواخ ا

 يث إن لها ثواباع كبيراع وفاالع عبيماع، وقد  ث عليها رسو  اهلل صلى اهلل عليـه وسـلم 
 في عدة أ اديث منها 

صـالة اليماعـة تواـا صـالة الوـذ ب مـس وعشـرين »قو  النبي صلى اهلل عليـه وسـلم  
 . 2 «درجة

 . 1 «ة الوذ بسب  وعشرين درجةصالة اليماعة تواا صال»وفي رواية أ رد   
لـو يعلـم النـا  »وعن أبي هريرة ر ي اهلل عنه أن رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسـلم قـا   

ما في النداء والصل األو ، ثم لم ييدوا إال أن يستهموا عليه السـتهموا، ولـو يعلمـون 
 . 4 «ولو  بواع ما في التهيير الستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوهما 

وعن عامان بن عوان ر ي اهلل عنه قا   سمع  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقو   
من صلى العشاء في جماعـة فك نمـا قـام نصـل الليـا، ومـن صـلى الصـبح فـي جماعـة »

 . 2 «فك نما صلى الليا كله
ــاة المســلمين  الصــالة فــي اليماعــ ة ويقــو  الوقهــاء عــن أهميــة صــالة اليماعــة فــي  ي

معنــى الــدين، وءــعار ا ســالم، ولــو تركهــا أهــا مصــر قوتلــوا، وأهــا  ــارة جبــروا عليهــا 
 . 0 وأكرهوا

                                 
أقــوا  وأفعــا  م صوصــة موتتحــة بــالتكبير م تتمــة بالتســليم وهــي آكــد فــروض   تعــر  الصــالة ب نهــا " 3  

ا سالم بعد الشهادتين سمي  صالة الءتمالها على الدعاء وفر ـ  ليلـة ا سـراء قبـا الهيـرة بنحـو  مـس 
سنين " انبر  ءر  الدين، أبو النيا، موسى بن أ مد بن موسى بن سالم، "ا قنا  في فقه ا مـام أ مـد بـن 

 .3/12ا"،  تحقيع  عبد اللايل محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروخ ،  بدون ، نب
  .33223 ، وأ مد  040  أ رجه الب ار   2  
 .3/313  040  أ رجه ا مام الب ار  في صحيحه  / اآلذان ب / وجوب صالة اليماعة 1  
 .3/320  032آلذان    أ رجه ا مام الب ار  في صحيحه  / اآلذان ب / االستهام في ا4  
 .3/424 206  أ رجه ا مام مسلم في صحيحه ب / فاا صالة العشاء والصبح في جماعة  2  
م ، 3202 -هـــ 3122  ابــن قدامــة،أبو محمــد موفــع الــدين عبــد اهلل بــن أ مــد بــن محمــد بــن قدامــة،  0  

، 324 – 4/321مـو " ، والنـوو ، "المي311 -2/310"المغني"، مكتبـة القـاهرة،  بـدون ، "المغنـي"، 



 

 
6011 

وتنعقد اليماعة بانانين فصاعداعا يعني  بوا د م  ا ماما لحديث النبي صـلى اهلل عليـه 
 إَذا َ َاـَرِخ الص ـاَلةل، ف َذنَـا، ثـلم  »وسلم الذ  يقو  فيه، لمالك بـن الحـوير  وصـا به  

ا ولذلك قا  النبي صلى اهلل عليه وسـلم فـي الرجـا الـذ   3 «َأِقيَما، َوْليَـالم كلما َأْكبَـرلكلَما
 . 1  2 «من يتصدق على هذا، فيصلي معه»فاتته اليماعة  

 . 4 وأنلي أقوا  الوقهاء على أن صالة اليماعة سنة ماكدة
 . 2 وذهي الحنابلة إلى أنها واجبة، وجوب عين

آراء للوقهاء ينابع على الحالة الابيعية، أما في الحالة الراهنـة التـي نلـي وما سبع من 
فيها المـرض وانتشـر فيهـا الوبـاء فييـوز للحـاكم وولـي األمـر تعايـا إقامـة هـذه الشـعيرة 

 في المسيد وفي أماكن التيمعاخ الم تلوة كاألسواق ونيرهاا ألدلة منها  
يكلْم ِإَلى التـ ْهللَكـِة َوَأْ ِسـنلوا ِإن  الل ـَه يلِحـْي اْلملْحِسـِنيَن  قوله تعالى  ﴿َواَل تـلْلقلوا بِ َْيدِ  -أ 

[، وفيه نهي عن تعريض النوو  إلى ما فيه هالكها، بال  ـرورة مليقـة، 322]البقرة   
 وي مر بعكس ذلك، وهو ا  سان الذ  يحبه اهلل تعالى وير اه لعباده.

ال  ــــرر وال »لى اهلل عليــــه وســــلم  عــــن ابــــن عبــــا ، قــــا   قــــا  رســــو  اهلل صــــ -ب 
 ، وهو نهي عام عن التسبي في أ   رر للنوس أو للغير. 0 « رار
مـن أكـا مـن »عن ابن عمر ر ي اهلل عنهما، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قا    -ة 

، وفي الحديث نهـي عـن ءـهود صـلواخ اليماعـة  1 «هذه الشيرَة  فال يقربن  مسيدنا

                                                                             
م ، "مغني المحتاة إلـى 3224 -هـ 3432، والشربيني، ءمس الدين، محمد بن أ مد ال ايي،  2/23

 . 3/222، دار الكتي العلمية، بيروخ، لبنان، 3معرفة معاني ألواظ المنهاة"، ط
 .4/22 2242 أ رجه الب ار    / اليهاد والسير ب / سور االثنين  3  
 .32/1  33462أ مد ب / مسند أبي سعيد ال در     مسند ا مام 2  
 .2/313  ابن قدامة، "المغني"، 1  
ـــــــي، ط3211 -هــــــــ 3121  ســـــــابع، ســـــــيد،  4   ، بيـــــــروخ ، 1م ، "فقـــــــه الســـــــنة"، دار الكتـــــــاب العرب

 .3/221لبنان،
  انبــر  البهــوتى، منصــور بــن يــونس بــن صــالح الــدين ابــن  ســن بــن إدريــس، "كشــا  القنــا  عــن مــتن 2  
 .3/424 قنا "، دار الكتي العلمية، بيروخ، لبنان، بدون ، ا
 ، وأ مـد 33132 ، والبيهقـي،  2/142 ، ومالك في الموط ،  2/012  أ رجه الشافعي في األم،  0  

 ، ورمز له محقع الكتاب ب نه  " ديث  سن".2/22 ، 2202في المسند،  
  221ي مـــن أكــا ثومــا أو بصــال أو كراثـــا   أ رجــه ا مــام مســلم فـــي صــحيحه   / المســاجد ب / نهــ1  
3/124. 
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ال ، فإذا كان األمر كذلك والحالة هـذه، فوـي ظـا الوبـاء مـن بـاب لمن أكا ثوما أو بص
 أولىا وعليه فال ييوز ءرعا إقامة صالة اليماعة واليمعة في زمن الوباء.

وقــــد اءــــترط الوقهــــاء لصــــالة اليماعــــة أن يكــــون ا نســــان صــــحيح البــــدن  اليــــاع مــــن 
يشـــع معـــه  األمـــراض، بـــا إن اليماعـــة تســـقا عنـــه  ـــا  كونـــه مرياـــاعا "المـــرض الـــذ 

ا تيان إلى المسيد لصالة اليماعة، قا  ابن المنـذر  ال أعلـم  الفـاع بـين أهـا العلـم  
أن للمــريض أن يت لــل عــن اليماعــاخ مــن أجــا المــرضا وألن النبــي صــلى اهلل عليــه 

، ومــن  3 «مــروا أبــا بكــر فليصــا بالنــا »وســلم لمــا مــرض ت لــل عــن المســيد وقــا   
، وفي هذا يقو  ا مـام الشـافعي  2  تيان إلى المسيدذلك كبر السن الذ  يشع معه ا

ر مه اهلل  "وأر خ له في تر  اليماعة بالمرضا ألن رسـو  اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم 
 . 1 مرض فتر  أن يصلي بالنا  أياما كايرة"

ــا مــن أ ــرار علــى كافــة المســتوياخ، وجميــ   وال ي وــى مــا يســببه انتشــار فيــرو  كورون
فــي أمــاكن اال ــتالط والتــزا ما  وعليــه فييــوز لــولي األمــر إنــالق  األصــعدة، وب اصــة

المســـاجد ومرافقهـــا التابعـــة لهـــا، وعـــدم فتحهـــاا منعـــاع لالزد ـــام، وا تـــرازاع مـــن  انتشـــار 
الوبــــاءا ألن فتحهــــا فــــي هــــذه الحالــــة فيــــه إ ــــرار بالنــــا  وفســــاد ألبــــدانهم واعــــتال  

لنبـو  الشـريل تقـو  " ال  ـرر لصحتهم، والقاعـدة الشـرعية المسـتنباة مـن الحـديث ا
 . 4 وال  رار"

، وهو محرم ءرعاع لما فيه  0 ا إذ إنه  رب من الوساد في األرض 2 والنهي هنا للتحريم
 من إلحاق الارر باآل رين. 

و الصة القو   أنه ال تيـوز صـالة اليماعـة فـي المسـيد فـي زمـن الوبـاء إذا رأد ولـي 
 وجلي للمنوعة. األمر ذلكا لما فيه من درء للموسدة 

                                 
 11/ 3  2242 أ رجه الب ار    / اآلذان ب /  د المريض أن يشهد اليماعة  3  
، 3/122، و اءــية الدســوقي 3/111نقــال عــن ابــن عابــدين  21/322  الموســوعة الوقهيــة الكويتيــة 2  

 .3/422، وكشا  القنا  3/013، والمغني 3/212ومغني المحتاة 
م ، "األم"، دار 3226هـــ ـ3436  الشــافعي، أبــو عبــد اهلل محمــد بــن إدريــس بــن العبــا  بــن عامــان،  1  

 .3/322المعرفة، بيروخ، لبنان،  بدون ،
م ، "القواعـــد والاـــوابا 2661هــــ/3421  عبـــد اللايـــل، عبـــد الـــر من بـــن صـــالح العبـــد اللايـــل،  4  

 .3/226العلمي باليامعة ا سالمية، المدينة المنورة،، عمادة البحث 3الوقهية المتامنة للتيسير"، ط
 .3/226  عبد اللايل، عبد الر من، "القواعد والاوابا الوقهية المتامنة للتيسير"،2  
 . 3/224م  ، "التحرير والتنوير"، دار سحنون للنشر، تونس، 3221  ابن عاءور، محممد الااهر،  0  
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 ثانياع  مس لة من   صالة اليمعة ا ترازاع من انتشار الوباء 
صـالة اليمعــة مـن أفاــا أيـام اهلل تعــالى، و يـر أيــام األسـبو ، عــن أبـي هريــرة ر ــي اهلل 

ـــه وســـلم قـــا    ـــومل »عنـــه أن رســـو  اهلل صـــلى اهلل علي ـــمسل َي ـــه الش  ـــْ  في ـــومن طَلَع َ يـــرل َي
مل، وفيه ألهِبَا، وفيه تيَي عليه، وفيه ماَخ، وفيه َتقـومل الس ـاعةل، ومـا اليلملعِة، فيه  لِلَع آد

، َءـَوقعا ِمـن  ِمن داب ةن إال  وهي ملسي ةو يَـوَم اليلملعـِة، ِمـن  ـيِن تلصـِبحل  تـى َتاللـَ  الش ـمسل
ي، َيسـ  ل اهلَل الس اعِة، إال  الِين  وا ْنَس، وفيها سـاعةو ال يلصـاِدفلها َعبـدو ملسـِلمو وهـو يلَصـلَ 

 . 3 «َءيقعا إال  أعااهل إي اهل 
واألصا في صـالة اليمعـة أنهـا فـرض عـين علـى كـا مكلـل قـادر مسـتكما لشـروطها، 
وليس  بدالع عن البهر فإذا لم يدركها فرض عليه صالة البهر أرب  ركعاخ، وقد ثبت  

  ﴿يَــا أَيـَْهــا ال ــِذيَن فر ــيتها بالكتــاب والســنة واالجمــا ا أمــا الكتــاب فقــد قــا  اهلل تعــالى
ــرو  ــْم َ يـْ آَمنلـوا ِإَذا نلــوِدَ  ِللص ـاَلِة ِمــْن يـَـْوِم اْليلملَعــِة فَاْسـَعْوا ِإلَــى ِذْكـِر الل ــِه َوَذرلوا اْلبَـْيـَ  َذِلكل

 [. 2َلكلْم ِإْن كلْنتلْم تـَْعَلملوَن  ]اليمعة   
رجـالع يصـلي بالنـا ،  لقد هممـ  أن آمـر»ومن السنة قو  النبي صلى اهلل عليه وسلم  

 . 2 «ثم أ رق على رجا  يت لووا عن اليمعة بيوتهم
 . 1  وقد انعقد االجما  على أن اليمعة فرض عين

وكا ما سبع يقا  في  الة الحياة الابيعية التي ال  و  فيها وال مـرض أمـا فـي الوقـ  
معــة الــراهن وقــ  توشــي الوبــاء فالحوــاظ علــى الــنوس مــن الاــرر أوجــي مــن صــالة الي

 التي تسقا عن البعض أ ياناع.
إذا »واألصا في ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عبا  قا  لماذنـه فـي يـوم مايـر  

قل   أءهد أن ال إله إال اهلل، أءهد أن محمدعا رسو  اهلل، فال تقا   ي على الصالة، 
ا، قـد أتعيبون مـن ذ»، قا   فك ن النا  استنكروا ذا ، فقا   «قا  صلوا في بيوتكم

                                 
  ماـوالع 3416 ، والنسـائي  422 ، والترمـذ   3640داود     م تصـراع، وأبـو224  أ رجه مسلم  3  

   واللوظ له.36161با تال  يسير، وأ مد  
 313/ 3  044 أ رجه الب ار    / اآلذان ب / وجوب صالة اليماعة  2  
م ، "الوقـه علـى المـذاهي  2661 -هــ  3424  اليزير ، عبـد الـر من بـن محمـد عـوض اليزيـر ،  1  

ـــان، ، د2األربعـــة"، ط ـــروخ، لبن ـــي العلميـــة، بي ـــن قدامـــة، "المغنـــي"، 3/143ار الكت ، 2/232، وانبـــر  اب
، اليزيــر ، " الوقــه 3/300، ابــن رءــد، "بدايــة الميتهــد ونهايــة المقتصــد"، 4/422النــوو ، "الميمــو "، 

 .3/143على المذاهي األربعة"، 
 .2/232  انبر  ابن قدامة، "المغني"، 1  
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، وإنــي كرهــ  أن أ ــرجكم -أ   واجبــة-فعــا ذا مــن هــو  يــر منــي، إن اليمعــة َعْزمــة 
 . 3 «أ   والزلا والزلع-فتمشوا في الاين والد  ض 

ال ـــروة  -عرفـــاع -ومـــن ءـــروط وجـــوب اليمعـــة، صـــحة البـــدن و لـــوه ممـــا يتعـــذر معـــه 
ى مــن لشــهود اليمعــة فــي المســيد، كمــرض وألــم ءــديدا فــال تيــي صــالة اليمعــة علــ

اتصــل بشــيء مــن ذلــك، ويلحــع بــالمريض ممر ــه الــذ  يقــوم بــ مر تمرياــه و دمتــه، 
 . 2 بشرط أن ال يوجد من يقوم مقامه في ذلك لو تركه

وفــي ذلــك يقــو  الشــافعي  "وإن مــرض لــه ولــد، أو والــد فــرآه منــزوالع بــه و ــا  فــوخ 
 .  1 نوسه فال ب   عليه أن يد  اليمعة من أجا ذلك"

 بع فال تيي اليمعة في زمن الوباء إذا رأد ولي األمر ذلك.ومن  ال  ما س
 ثالااع  مسالة من  صالة الينازة دا ا المسيد في زمن الوباء 

ا تلل العلماء في  كـم الصـالة علـى الميـ ، وقـد نلقـا أن "الصـالة علـى الميـ  نيـر 
، إذا الشــهيد فــرض كوايــة علــى األ يــاء با جمــا ، كــالتيهيز والغســا والتكوــين والــدفن

 . 4 فعلها البعض ولو وا د سقا ا ثم عن الباقين"
"وتســقا بمكلــل، ولــو أناــىا ألنهــا صــالة لــيس مــن ءــرطها اليماعــة، فلــم يشــترط لهــا 

 . 2 العدد"
ييتمعـون للصـالة علـى الميـ  فـي المسـاجد، وفـي  -فـي زمـن العافيـة–وقد كان النا  

يكوي أن يصلي علـى  -ألسبابأو عدم إمكانية اجتما  النا  لسبي من ا-زمن الوباء 
المي  من النا  من تتحقع بهـم اليماعـة، واسـتدلوا بقـو  النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم 

.  0 «كمأل ـياسـتغوروا »في  ع النياءي صا ي الحبشة، في اليـوم الـذ  مـاخ فيـه  
 . 1 «أن النبي صلى اهلل عليه وسلم صل بهم بالمصلى فكبر عليه أربعاع »وفي رواية  

                                 
  .022  أ رجه مسلم   3  
، نقـالع عـن ءـرح 21/322الكويـ   –  الموسوعة الوقهية الكويتية، وزارة األوقـا  والشـقون ا سـالمية 2  

 .3/124، و اءية الدسوقي 2/421، ءرح الروض المرب  3/213الدر الم تار  اءية ابن عابدين 
 .3/232  األم للشافعي 1  
 .423، ص 2  الوقه ا سالمي وأدلته، للز يلي، ة 4  
م ، "منــار الســبيا فــي ءــرح الــدليا"، 3222-هـــ 3462ابــن  ــويان، إبــراهيم بــن محمــد بــن ســالم،    2  

 .3/313، المكتي ا سالمي، بيروخ، لبنان، 1تحقيع  زهير الشاويش، ط
 .1/223 ،  / الصالة، ب/ الصالة على الينائز بالمصلى وبالمسيد/3121  أ رجه الب ار   0  
 .1/223 / الصالة، ب/ الصالة على الينائز بالمصلى وبالمسيد/ ، 3122 أ رجه الب ار   1  
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   مس لة من  صالة االستسقاء جماعة في زمن الوباء       رابعاع 
االستسقاء معناه  طلي سقيا الماء من اهلل سبحانه وتعالى، وصـالة االستسـقاء معناهـا   

،  وتصــلى  3 "طلــي إنــزا  الماــر مــن اهلل تعــالى بكيويــة م صوصــة عنــد الحاجــة إليــه"
كــدة عنــد الحاجــة إلــى المــاء، ، و"هــي ســنة ما  2 ركعتــان كصــالة العيــد أو صــالة التاــو 

، واألصــا  1 فمتـى ا تـاة النـا  إلـى المـاء فإنـه يسـن لهـم أن يصـلوا صـالة االستسـقاء"
َهـا قَالَـْ    َءـَكا اَلن ـا ل ِإلَـى َرسلـوِ  اَلل ـِه صـلى اهلل »فيها ما رو  َعْن َعاِئَشَة َرِ َي اَلل هل َعنـْ

ـــوَط اْلَماَـــِر، فَـــَ َمَر ِبِمْنَبـــ رن، فـَولِ ـــَ  لَـــهل ِفـــي اَْلملَصـــل ى، َوَوَعـــَد اَلن ـــاَ  يـَْومعـــا عليـــه وســـلم قلحل
َيْ رلجلوَن ِفيِه، َفَ َرَة ِ يَن َبَدا َ اِجـيل اَلش ـْمِس، فـََقَعـَد َعلَـى اَْلِمْنبَـِر، َفَكبـ ـَر َوَ ِمـَد اَلل ـَه، 

لل ـهل َأْن تَـْدعلوهل، َوَوَعـدَكلْم َأْن َيْسـَتِييَي ثلم  قَاَ   ِإن كلْم َءَكْوتلْم َجَدَب ِديَارِكلْم، َوَقْد َأَمـرَكلْم اَ 
ِإال  َلكلـْم، ثلــم  قَــاَ   اَْلَحْمــدل ِلل ــِه َرَب اَْلَعــاَلِميَن، اَلـر ْ َمِن اَلــر ِ يِم، َمالِــِك يـَــْوِم اَلــَديِن، اَل ِإلَــَه 

ــَه  ــم  أَْنــَ  اَلل ــهل، اَل ِإَل ــِزْ  اَلل ــهل يـَْوَعــال َمــا يلرِيــدل، اَلل هل ــَ  اَْلَغِنــْي َوَنْحــنل اَْلولَقــَراءل، أَْن ِإال  أَْنــَ ، أَْن
َزْلَ  قـلو ةع َوَباَلنعا ِإَلى ِ ينن" ثلم  رَفَـَ  َيَديْـِه، فـَلَـْم يـَـَزْ  َ ت ـى رلئِـ َنا اْلَغْيَث، َواْجَعْا َما أَنـْ َي َعَليـْ

َوقـَلَـَي رَِداَءهل، َوهلـَو رَاِفـ و َيَديْــِه، ثـلم  َأْقبِـَا َعَلــى بـَيَـاضل ِإِباَْيـِه، ثـلم  َ ــو َ  ِإلَـى اَلن ـاِ  َظْهــَرهل، 
 . 4 «اَلن اِ  َونـََزَ ، َوَصل ى رَْكَعتَـْيِن، فَ َْنَشَ  اَلل هل َسَحابَةع، فـََرَعَدْخ، َوبـََرَقْ ، ثلم  َأْمَاَرخْ 

ر وأمــا عــن ال ــروة لهــا "فيســتحي ال ــروة لكافــة النــا ، و ــروة مــن كــان ذا ديــن وســت
وصــالح، والشــيود أءــد اســتحباباعا ألنــه أســر  لاجابــةا ف مــا النســاء فــال بــ   ب ــروة 
العيائز، ومن ال هيقة لها، ف ما الشواب وذواخ الهيقة، فال يستحي لهـن ال ـروة، ألن 

 .  2 الارر في  روجهن أكار من النو "
اتوقــ   آراء الوقهـاء فــي  كـم صــالة االستسـقاء   كــم صـالة االستســقاء "سـنة ماكــدة

عليـــه المـــذاهي مـــا عـــدا الحنويـــةا قـــالوا  الصـــحيح أنهـــا مندوبـــةا نعـــم قـــد ثبـــ  طلبهـــا 
بالكتاب والسنة، ولكن الااب  بهما هو االستغوار، والحمد هلل، والانـاء عليـه، والـدعاء، 

                                 
 .1/164  الموسوعة الوقهية الكويتية، وزارة األوقا  والشقون ا سالمية، 3  
 ، وما بعدها.2/132  انبر  ابن قدامة، "المغني"، 2  
 .3/122  اليزير ، "الوقه على المذاهي األربعة"، 1  
، ورمز له العالمة الشيخ األلباني ر مه اهلل 3/422 ، 3312،  ديث رقم     أ رجه أبو داود في سننه4  

ب نه "  ديث  سن"، السيستاني، أبو داود سليمان بن األءـعث، " سـنن أبـي داود"،  دار الكتـاب العربـي ـ 
 بيروخ، لبنان،  بدون ، 

 .2/132  ابن قدامة، "المغني" 2  
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أمــا الصــالة فإنهــا لــم تــرد فيهــا أ اديــث صــحيحة، علــى أنــه ال  ــال  عنــدهم فــي أنهــا 
 .  3 ماعةا ألنها نوا مالع"مشروعة للمنورد بدون ج

قــا  ابــن قدامــة  "صــالة االستســقاء ســنة ماكــدة، ثابتــة بســنة رســو  اهلل صــلى اهلل عليــه 
 . 2 وسلم  و لوائه، ر ي اهلل عنهم "

ـــا  أياـــاع  "وجملـــة ذلـــك أن الســـنة ال ـــروة لصـــالة االستســـقاء علـــى هـــذه الصـــوة  وق
اب البذلـة، أ  ال يلـبس ثيـاب الزينـة، المذكورة، متوا ـعاع هلل تعـالى، متبـذالع، أ   فـي ثيـ

وال يتاييا ألنه من كما  الزينة، وهذا يوم توا   واستكانة، ويكون مت شعاع في مشيه 
 ـرة »وجلوسه، في  او ، متارعا هلل تعالى، متذلال له، رانبا إليه. قـا  ابـن عبـا   

، متاـرعاع،  تـى رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسـلم لالستسـقاء متبـذالع، متوا ـعاع، مت شـعاع 
أتى المصلى، فلم ي اي ك ابتكم هذه، ولكن لم يز  في الدعاء والتار  والتكبير، 

ــــد ــــين كمــــا كــــان يصــــلي فــــي العي ــــذ   هــــذا  ــــديث  ســــن «. وصــــلى ركعت ــــا  الترم ق
 . 1 صحيح"

صوة صالة االستسقاء  وعن صوة صالة االستسقاء، يقـو  ا مـام ابـن قدامـة " ال نعلـم 
االستسقاء  الفا في أنها ركعتان"... قا  عبد اهلل بن زيد  استسقى بين القائلين بصالة 

 . 4 النبي صلى اهلل عليه وسلم فصلى ركعتين، وقلي رداءه. متوع عليه"
"وقــا  أبــو  نيوــة  ال تســن الصــالة لالستســقاء، وال ال ــروة لهــاا ألن النبــي صــلى اهلل 

، واستسقى عمر بالعبـا  «ااستسقى على المنبر يوم اليمعة، ولم يصا له»عليه وسلم 
، قــا  الكاســاني  "فبــاهر الروايــة عــن أبــي  نيوــة أنــه قــا   "ال صــالة فــي  2 ولــم يصــا"

االستســقاء، وإنمــا فيــه الــدعاء" أراد بقولــه ال صــالة فــي االستســقاءا أ   ال صــالة فيــه 
 . 0 بيماعة ... وإن صلوا و داناع فال ب   به "، وهذا مذهي أبي  نيوة"

م ابــن قدامــة رأ  ا مــام أبــي  نيوــة فــي هــذه المســ لة فقــا   "ولــيس هــذا ونــاقش ا مــا
بشيء، فإنه قد ثب  بما رواه عبد اهلل بن زيد، وابن عبا ، وأبو هريرة أنه  رة وصلى، 

                                 
 .3/222، وانبر  الكاساني، "بدائ  الصنائ "، 3/122ة"،   اليزير ، "الوقه على المذاهي األربع3  
 ، وما بعدها.3/224، وانبر  ابن رءد، "بداية الميتهد"، 2/132  ابن قدامة، "المغني"، 2  
 .2/01، وانبر  النوو ، "الميمو "، 2/132  ابن قدامة، "المغني"، 1  
 ، وما بعدها.2/132  انبر  ابن قدامة، "المغني"، 4  
 .2/126ابن قدامة، "المغني"،   2  
 .3/222  الكاساني، "بدائ  الصنائ  في ترتيي الشرائ "، 0  
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وما ذكروه ال يعارض ما رووه، ألنه ييوز الدعاء بغير صالة، وفعا النبي صـلى اهلل عليـه 
كرنـــاه، بـــا قـــد فعــا النبـــي صـــلى اهلل عليـــه وســـلم  وســلم لمـــا ذكـــروه ال يمنـــ  فعــا مـــا ذ 

األمرين. قا  ابن المنذر  ثب  أن النبي صـلى اهلل عليـه وسـلم صـلى صـالة االستسـقاء، 
و اـــي. وبـــه قـــا  عـــوام أهـــا العلـــم إال أبـــو  نيوـــة، و الوـــه أبـــو يوســـل، ومحمـــد بـــن 

 . 3 الحسن، فوافقا سائر العلماء، والسنة يستغنى بها عن كا قو "
 الرأ  الراجح في هذه المس لة  بيان 

وبعد عرض اآلراء قد اتاح أن الرأ  الراجح في هذه المس لة هـو الـرأ  الـذ  قـا  بـه 
اليمهــور مــن أن صــالة االستســقاء ســنة ماكــدة لوعــا رســو  اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم، 
وأنها تصلى ركعتان في اليملة، لقوة أدلتهم ووجاهتها، و ـعل دليـا الم ـاللا  يـث 

ه ناية ما يد  عليـه أن النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم قـد فعـا األمـرين معـاعا فـال تعـارض إن
بينهما، وأما قولهم لم يصح في ذلك  ديث يصلح لال تياة به، فرد عليهم اليمهور 

 . 2 ب دلة صحيحة و سنة م رجة في الصحيحين وفي السنن
عدم وجود المـان ا أمـا فـي  ويمكن التوفيع بين الرأيين فنقو   يعما برأ  اليمهورعند 

 ــا  توشــي الوبــاء فــيمكن األ ــذ فــي هــذه الحالــة بــرأ  ا مــام أبــي  نيوــة القائــا بــ ن 
صالة االستسقاء من مالع النوا فتصلى فرادد وال تشر  لها اليماعةا كمـا أنـه ييـوز 

 ءرعاع لولي األمر من  صالة االستسقاء جماعة في زمن الوباء.
   1 الكسو  وال سو  جماعة المسيد في زمن الوباء امساع  مس لة من  صالة 

ـْعَبَة ر ـي اهلل عنـه قَـاَ    األصا في صالَتي الكسو  وال سو   ـديث  اَْلملِغيـَرِة بْـِن ءل
"ِاْنَكَسَوِ  اَلش ْمسل َعَلى َعْهِد َرسلوِ  اَلل ِه صلى اهلل عليه وسلم يـَْوَم َماَخ ِإبـَْراِهيمل، فـََقـاَ  

َراِهيَم، فـََقاَ  َرسلو ل اَلل ِه  صلى اهلل عليه وسـلم  اَلن ا ل  ِاْنكَ  ِإن  »َسَوِ  اَلش ْمسل ِلَمْوِخ ِإبـْ
ــــْمَس َواْلَقَمــــَر آيـََتــــاِن ِمــــْن آيَــــاِخ اَلل ــــِه اَل يـَْنَكِســــَواِن ِلَمــــْوِخ َأَ ــــدن َواَل ِلَحَياتِــــِه، فَــــِإَذا  اَلش 

 . 4 «َ ت ى تـَْنَكِشلَ  رَأَيـْتلملوهلَما، فَاْدعلوا اَلل َه َوَصْلوا،

                                 
 ، وما بعدها.3/224، وانبر  ابن رءد، "بداية الميتهد"، 2/126  ابن قدامة، "المغني"، 3  
 بعدها.، وما 3/224، وما بعدها، وانبر  ابن رءد، "بداية الميتهد"، 2/132  ابن قدامة، "المغني"، 2  
  الكسـو  وال ســو  ءـيء وا ــد، وكالهمــا قـد وردخ بــه األ بـار، وجــاء القــرآن بلوـظ ال ســو ، ابــن 1  

 سابع. 2/132قدامة، "المغني"
 ، وليس عند مسلم قو  النا ، كما أنه ليس عند الب ار   232 ، ومسلم  3641  أ رجه الب ار   4  

هــ ،  222علي بن محمد بن أ مد العسقالني  خ   " تى تنكشل"، انبر  ابن  ير، أبو الواا أ مد بن
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 كمهم صالة الكسو  وال سو   فقد "اتوـع العلمـاء علـى أن صـالة الكسـو  سـنة 
ماكدة في  ع الرجا  والنساء، وأن األفاا أن تصـلى فـي جماعـة وإن كانـ  اليماعـة 

 . 3 ليس  ءرطا فيها"
اسـم  وإذا وهذا الرأ  منقو  مما رواه ا مام ابن قدامة في كتـاب المغنـي  "قـا  أبـو الق

ـــوا  ـــوا جماعـــة، وإن أ ب ـــى الصـــالة، إن أ ب ـــا  إل  ســـو  الشـــمس أو القمـــر، فـــز  الن
 . 2 فرادد ... وألنها نافلة، فيازخ في االنوراد، كسائر النوافا"

وكــالم الوقهــاء واســتنباطاتهم فــي الحالــة العاديــة لحيــاة النــا ، فمــا البــن بحالــة ال ــو  
انتشــار الوبــاء والمــرض بســبي اال ــتالط!ا  والهلــ  الــذ  يعتــر  النــا  اآلن مــن جــراء

 ولذا فيمكن صالة الكسو  وال سو   فرادد في زمن الوباء.
 سادساع  مس لة من  صالة العيدين جماعة في زمن الوباء 

ءلرِع  صالة العيدين في السنة األولى من الهيرة، وهي سنة ماكدة واظي النبي صلى 
، فوـي  ـديث أم عايـة    1 نسـاء أن ي رجـوا لهـا"اهلل عليه وسلم عليها "وأمر الرجا  وال

ـــَر َوَدْعـــَوَة اَْلملْســـِلِميَن، » ـــي َض ِفـــي اْلِعيـــَدْيِنا َيْشـــَهْدَن اْلَ يـْ ألِمْرنَــا َأْن نلْ ـــِرَة اَْلَعَواتِـــَع، َواْلحل
 . 4 «َويـَْعَتِز ل اَْلحلي ضل اَْلملَصل ى

  هي سنة عين ماكدة لكا مـن  كم صالة العيدين  وأما عن  كمهما فـ"الشافعية قالوا
يــامر بالصــالة، وتســن جماعــة لغيــر الحــاة، أمــا الحيــاة فتســن لهــم فــرادد، والمالكيــة 
قــالوا  هــي ســنة عــين ماكــدة تلــي الــوتر فــي الت كــد، ي اطــي بهــا كــا مــن تلزمــه اليمعــة 
بشرط وقوعها جماعة م  ا مام، وتندب لمن فاتته معه، والحنوية قـالوا  صـالة العيـدين 

بة في األصح علـى مـن تيـي عليـه اليمـ  بشـرائاها، والحنابلـة قـالوا  صـالة العيـد واج
فرض كواية على كـا مـن تلزمـه صـالة اليمعـة، فـال تقـام إال  يـث تقـام اليمعـة مـا عـدا 

                                                                             
المملكــة العربيــة الســعودية، الابعــة   -بـلللــوغل اَْلَمــَراِم ِمــْن َأِدل ــِة َاأْلَْ َكــاِم ، دار أطلــس للنشــر والتوزيــ ، الريــاض 

 .3/322-م 2666 -هـ  3423الاالاة، 
 .3/231  سابع، سيد، "فقه السنة" 3  
 سابع. 2/132  ابن قدامة، "المغني"،2  
 .3/131 سابع، سيد، "فقه السنة" 1  
  .226  ، ومسلم  124  أ رجه الب ار   4  
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ال ابة، فإنها سنة في العيد، ب الفها في اليمعة، فإنها ءرط، وقد تكـون صـالة العيـد 
 . 3 ا مام، فإنه يسن له أن يصليها في أ  وق "سنة، وذلك فيمن فاتته الصالة م  

 والساا   ها اليماعة ءرط في صالة العيدين 
ا تلــل العلمــاء فــي  كمهــا علــى عــدة أقــوا   الحنويــة قــالوا  اليماعــة ءــرط لصــحتها  
كاليمعــة، فــإن فاتتــه مــ  ا مــام فــال ياالــي بقاــائها الفــي الوقــ  وال بعــده، والحنابلــة 

صـحتها كاليمعـة، إال أنــه يسـن لمـن فاتتـه مـ  ا مـام أن يقاــيها قـالوا  اليماعـة ءـرط ل
 في أ  وق  ءاء على صوتها المتقدمة.

والشافعية قالوا  اليماعة فيها سنة لغير الحاة، ويسن لمـن فاتتـه مـ  ا مـام أن يصـليها 
علــى صــوتها فــي أ  وقــ  ءــاء، فــإن كــان فعلــه لهــا بعــد الــزوا  فقاــاء، وإن كــان قبلــه 

 ف داء.
الكية قالوا  اليماعة ءرط لكونها سنة، فال تكون صالة العيـدين سـنة إال لمـن أراد والم

إيقاعهـا فـي اليماعـة، ومـن فاتتـه مـ  نـدب ا مـام لـه فعلهـا إلـى الـزوا ، وال تقاـى بعــد 
  2 الزوا "

والرأ  الذ  تستريح له النوس أنه ينبغي لمن فاتته الصالة فـي الحالـة الابيعيـة مـن نيـر 
و عذر أن يصـليها فـي البيـ ، أمـا فـي  الـة الوبـاء وانتشـار المـرض فمـن  و  مرض، ا

مقاصد الشريعة ا سـالمية الحوـاظ علـى الـنوس، وهـو مـا يتنـافى مـ  اال ـتالط وانتشـار 
 العدود بسبي اال تالط.

"وتصح صالة العيد من الرجا  والنسـاء مسـافرين كـانوا أو مقيمـين جماعـة أو منوـردين، 
ســـيد أو فـــي المصـــلى، ومـــن فاتتـــه الصـــالة مـــ  اليماعـــة صـــلى فـــي البيـــ  أو فـــي الم

ــين وكــذلك النســاء ومــن فــي  ــه العيــد يصــلي ركعت ــاب  إذا فات ركعتــين، قــا  الب ــار    ب
 البيوخ والقرد، لقو  النبي صلى اهلل عليه وسلم  هذا عيدنا أها االسالم  .

وصـلى كصـالة أهـا  وأمر أنس بن مالك موالهم ابن أبي عتبة بالزاويـة فيمـ  أهلـه وبنيـه
المصــر وتكبيــرهم، وقــا  عكرمــة  أهــا الســواد ييتمعــون فــي العيــد يصــلون ركعتــين كــام 

  1 يصن  االمام"
 جماعة في المسيد في زمن الوباء   3 سابعاع  مس لة من  صالة التراويح

                                 
 .3/131  سابع، سيد، فقه السنة، 3  
 .3/132  اليزير ، الوقه على المذاهي األربعة 2  
 .3/123  سابع، سيد ،فقه السنة 1  
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 كم صالة التراويح  "سـنة عـين ماكـدة للرجـا  والنسـاء عنـد ثالثـة مـن األئمـة...، فلـو 
ده فقــد فاتــه ثــواب ســنة اليماعــة، وهــذا الحكــم متوــع عليــه عنــد الشــافعية صــالها و ــ
  2 والحنابلة.

و نقا الدكتور  ياء الدين األعبمي في بحاه الموسوم بـ"صالة التراويح "أقوا  العلماء 
 في هذه المس لة  وقسمها لقسمين على النحو التالي     

يح باليماعـة فــي المســيد أفاــا. الـرأ  األو    ذهــي أصــحابه إلـى أن  "صــالة التــراو 
وبــه قــا  أ مــد والشــافعي وأبــو  نيوــة وبعــض المالكيــة، وبــالغ الاحــاو  مــن الحنويــة 

 فقا  "إن صالة التراويح باليماعة واجبة على الكواية".
نقـا الشـوكاني عــن الاحـاو   وسـبقه الحــافظ ، وهـو م ـالل تمامــاَ لمـا قالـه الاحــاو  

عنــه الشــيخ ابــن الهمــام فــي ءــرح فــتح القــدير، يقــو  فــي ءــرح معــاني اآلثــار، ومــا نقــا 
الاحاو   فهاالء الذين روينا عنهم ما روينـا مـن هـذه اآلثـار كلهـم يواـا صـالته و ـده 

  1 في ءهر رماان على صالته م  ا مام، وذلك هو الصواب"
"األفاا أن يصلي الرجا صالة التراويح في البي . وبه قا  مالـك، وأبـو  الرأ  الااني 

ــِقَا مالــك عــن قيــام الرجــا فــي رماــان فقــا   إن كــان يو  ســل، وبعــض الشــافعية، فقــد سل
يقــود فــي بيتــه فهــو أ ــي إلــيم ولــيس كــا النــا  يقــود علــى ذلــك، فقــد كــان ابــن هرمــز 
ينصر  فيقوم ب هله وكان ربيعة ينصر ، وعدد نيـر وا ـد مـن علمـائهم كـانوا ينصـرفون 

د  هـــاالء بقـــو  النبـــي صـــلى اهلل عليـــه وال يقومـــون مـــ  النـــا  وأنـــا أفاـــا ذلـــك "واســـت
ــِه ِإال  الَمْكتلوبَــَة " ــاَلِة َصــاَلةل الَمــْرِء ِفــي بـَْيِت ، فوــي  ــديث زيــد بــن  4 وســلم  " َأْفَاــَا الص 

ــوَ  الل ــِه َصــل ى اهللل َعَلْيــِه َوَســل َم ات َ ــَذ  لْيــَرةع  قَــاَ   َ ِســْب ل أَن ــهل قَــاَ  ِمــْن  -ثابــ ، َأن  َرسل
ِفي رََمَااَن، َفَصـل ى ِفيَهـا لَيَـاِلَي، َفَصـل ى ِبَصـالَتِِه نَـا و ِمـْن َأْصـَحاِبِه، فـََلم ـا َعِلـَم  - َ ِصيرن 

                                                                             
النوس هي استرا تها،  ثم نلي اسم التراويح     المراد  قيام رماان، والتراويح  جم  ترويحة، وترويحة3  

على الصلواخ التي تصلى في ليالي رماان . انبر  الوراهيد ، أبو عبد الر من ال ليا بن أ مـد بـن عمـرو 
ـــن تمـــيم البصـــر   خ   ـــراهيم الســـامرائي، دار 316ب ـــع د مهـــد  الم زومـــي، د إب هــــ ، كتـــاب العـــين ،تحقي

هـ ، "صالة التراويح"، ميلـة اليامعـة ا سـالمية 3461الر من،  ، األعبمي، محمد  ياء 1/221الهال ،
 . 21 ،  رجي، ءعبان، رماان ، ص 32بالمدينة المنورة، السنة  

 .3/162  اليزير ، "الوقه على المذاهي األربعة"، 2  
 22  األعبمي، محمد  ياء الر من، صالة التراويح ، ص 1  
 .113  أ رجه الب ار  4  
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َقْد َعَرْف ل ال ِذ  رَأَْي ل ِمْن َصِنيِعكلْم، َفَصـْلوا أَيـَْهـا »ِبِهْم َجَعَا يـَْقعلدل، َفَ َرَة ِإلَْيِهْم فـََقاَ   
 . 3 ِإن  َأْفَاَا الص اَلِة َصاَلةل الَمْرِء ِفي بـَْيِتِه ِإال  الَمْكتلوبََة "الن ا ل ِفي بـليلوِتكلْم، فَ 

ــه وســلم فــإذا كانــ   وورد هــذا الحــديث فــي صــالة رماــان فــي مســيده صــلى اهلل علي
صــالة التــراويح فــي البيــ  أفاــا  تــى مــن مســيد رســو  اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم! 

 فكيل في مسيد نيره؟!.
ـــراويح مـــن ءـــعائر ا ســـالم، وواظـــي ولكـــن بعـــد عهـــد  عمـــر ر ـــي اهلل عنـــه صـــارخ الت

 . 2 المسلمون على ذلكا لذا أجم  العلماء على أفالية أدائها جماعة في المساجد"
ومما سبع ذكره يترجح كـون صـالة الرجـا فـي بيتـه زمـن الوبـاء أفاـا بـا أوجـي  واظـاع 

درء الموســدة مقــدم علــى علــى صــحته وصــحة أهلــه عمــالع بالقاعــدة الوقهيــة المعروفــة "
 جني المنوعة"

ويقصد بدرء الموسدة اتقاء العدود وال و  من ا صابة بهـا أو نقلهـا، ويقصـد بيلـي 
المنوعـــة ا ـــذ فاـــيلة صـــالة اليماعـــة، فحوـــظ الـــنوس والنســـا مـــن الكليـــاخ ال مـــس 

 الميم  عليها عند العلماء، والتي جاءخ الشريعة للحواظ عليها.
  اور الصلواخ التي تشر  فيها اليماعة ثامناع  مريض كورونا و 

وبنــاء علــى مــا ســبع فإنــه ال ييــوز ءــرعاع لمــريض  كورونــا  م الاــة اآل ــرين ونشــيان 
المســاجد وأمــاكن التيمعــاخ، وأنــه ال ييــوز لــه  اــور صــالة اليماعــة وال اليمعــة وال 
صــالة التــراويح وال صــالة العيــدين وال صــالة الينــازة وال صــالة الكســو  وال ســـو  
ونحــو ذلــك مــن الصــلواخ التــي تشــر  فيهــا اليماعــةا ا تــرازاع مــن انتشــار الوبــاءا لقــو  

  1 «إنا قد بايعنا  فارج »رسو  صلى اهلل عليه وسلم للميذوم في وفد ثقيل  
وفــي ذلــك يقــو  ا مــام النــوو  مــن الشــافعية" يمنــ  الميــذوم مــن المســيد واال ــتالط 

 . 4 بالنا "

                                 
 .113ب ار    أ رجه ال3  
. وانبـر   السـبكي، أبـو الحسـن تقـي الـدين 16  األعبمي، محمد  ياء الر من، صـالة التـراويح ، ص 2  

 فما بعدها. 3/320هـ  فتاود السبكي، دار المعار ، 120علي بن عبد الكافي  خ  
  .2213  أ رجه مسلم   1  
  .34/322  صحيح مسلم بشرح النوو ،  4 
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 المبحث الاالث 
 والصيام  كورونا 

 أوالع  تعريل الصيام، وبيان فر يته 
 تعريل الصوم لغة وءرعاع  -أ 

 . 3 الصوم في اللغة  مالع ا مسا  عن الاعام والشراب والنكاح والكالم
وفي الشر    "ا مسا  عن أءياء م صوصة وهي  األكا، والشرب، واليما ،  

    2 بشرائا م صوصة"
علوم أن ِصَيام رََمَااَن فـَْرضو َعَلى كلَا ملْسِلمن ملَكل لن ومن الم بيان فر ية الصوم  -ب 

ءرعاع، وهو المسلم البالغ العاقا ال الي من األعذار المبيحة للوار، وأصحاب 
األعذار على وجه ا جما  هم  المسافر والمريض والمرأة المر   والحاما والَهرِم، 

ئض والنوساء. قا  تعالى  ﴿يَا أَيـَْها أ  الكبير في السن، والمكَره على الوار، والحا
ال ِذيَن آَمنلوا كلِتَي َعَلْيكلمل الَصَيامل َكَما كلِتَي َعَلى ال ِذيَن ِمْن قـَْبِلكلْم َلَعل كلْم تـَتـ قلوَن أَي اماع 

َوَعَلى ال ِذيَن يلِايقلونَهل َمْعدلوَداخن َفَمْن َكاَن ِمْنكلْم َمرِيااع َأْو َعَلى َسَورن َفِعد ةو ِمْن أَي امن ألَ َر 
رو َلكلْم ِإْن كلْنتلْم  رو لَهل َوَأْن َتصلوملوا َ يـْ ِفْديَةو َطَعامل ِمْسِكينن َفَمْن َتَاو َ  َ ْيراع فـَهلَو َ يـْ

 [. 324-321تـَْعَلملوَن  ]البقرة اآليتان 
 ثانياع  بيان المرض المبيح للوار 

يحة للوار، ولقد تعددخ أقوا  العلماء في المرض من األعذار المسقاة للصوم والمب
 هذا، ومن جملة تلك األقوا  ما يلي 

                                 
، 32/126،  بيــــروخ،  بــــدون ، 3بــــن مكــــرم، "لســــان العــــرب"، دار صــــادر، ط   ابــــن منبــــور، محمــــد،3 

  صوم .
م ، "بـدائ  الصـنائ  3220 -هـ 3460  الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أ مد الحنوي  2 

، وينبر  البغو ، أبو محمـد  الحسـين 2/12، دار الكتي العلمية، بيروخ، لبنان، 2في ترتيي الشرائ "، ط
م ، "معــالم التنزيــا والت ويــا"، 3221 -هـــ 3431مســعود،  الشــهير بمحيــي الســنة البغــو  الشــافعي ،   بــن

ــ ، 4تحقيــع  محمــد عبــد اهلل النمــر، وآ ــرين، ط ــر، أبــو 3/322، دار طيبــة للنشــر والتوزي ، وينبــر ابــن كاي
م ، 3222 -ـ هــ3426الوــدا، إســماعيا، بــن عمــر،  الشــهير بالحــافظ ابــن كايــر البصــر  ثــم الدمشــقي ،  

، و "، 3/421،  2"توسير القرآن العبيم"، تحقيـع  سـامي بـن محمـد سـالمة، دار طيبـة  للنشـر والتوزيـ ،ط
م ، 3204 -هــــ 3124القرطبـــي، أبـــو عبـــد اهلل، محمـــد، بـــن أ مـــد، بـــن أبـــي بكـــر، بـــن فـــرح، األنصـــار ، 

ار الكتــي المصــرية، القــاهرة، ، د2"اليــام  أل كــام القــرآن"، تحقيــع  أ مــد البردونــي، وإبــراهيم أطوــيح، ط
 .2/324، ابن عاءور، "التحرير والتنوير"، 2/214
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جاء في كتاب الهداية  "ومن كان مرياا في رماان ف ا  إن صام ازداد مر ه أفار 
 . 3 وقاى"

 . 2 وجاء في كنز الدقائع  "لمن  ا  زيادة المرض الوار"
التر خ بالوار إذا كان عاجزا وفي كتاب المبسوط للسر سي  "المريض إنما يباح له 

عن الصوم ف ما إذا كان قادرا على الصوم فهو والصحيح سواء فيكون صومه عن فرض 
 . 1 رماان"

ولكن العلماء ا تلووا في تحديد طبيعة المرض المبيح للوار، وأرجح األقوا  في هذه 
معه، المس لة هو قو  من قا   هو كا مرض يزيد بالصوم أو يل شى ت  رل الشواء 

 فهذان يييزان الوار في رماان.
 ثالاا  ها كا مريض يباح له الوار 

قا  ابن قدامة  "وللمريض أن يوار إذا كان الصوم يزيد في مر ه، فإن تحما وصام،  
كره له ذلك، وأجزأه"، وأجم  أها العلم على إبا ة الوار للمريض في اليملة. 

أو على سور فعدة من أيام أ ر  واألصا فيه قوله تعالى  ﴿فمن كان منكم مرياا 
[ والمرض المبيح للوار هو الشديد الذ  يزيد بالصوم أو ي شى تباطا 324]البقرة  

برئه، "قيا أل مد  متى يوار المريض؟ قا   إذا لم يستا . قيا  ماا الحمى؟ قا   
و كي عن بعض السلل أنه أباح الوار بكا مرض،  تى  وأ  مرض أءد من الحمى،

صب  والار ا لعموم اآلية فيه، وألن المسافر يباح له الوار وإن لم يحتت من وج  ا 
 . 4 إليه، فكذلك المريض"

                                 
  برهان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد اليليا الورناني المرنيناني، " الهداية في ءرح بداية المبتد "، 3 

 .3/324تحقيع  طال  يوسل، دار إ ياء الترا  العربي، بيروخ، لبنان،  بدون ، 
م ،"كنز الـدقائع"، 2633هـ ـ 3412أبو البركاخ عبد اهلل بن أ مد بن محمود  افظ الدين    النسوي، 2 

 .222، دار البشائر ا سالمية، المملكة المغربية، ص3تحقيع  أ. د. سائد بكدا ، ط
م  ، "المبســوط"، دار 3221 -هـــ 3434  السر ســي، محمــد بــن أ مــد بــن أبــي ســها ءــمس األئمــة  1 

 .341بنان،  بدون ، المعرفة، بيروخ، ل
، ومـــــا بعـــــدها، وانبــــر  ابـــــن رءـــــد، "بدايــــة الميتهـــــد ونهايـــــة 1/322  ابــــن قدامـــــة، "المغنـــــي"، ســــابع،4 

 .3/22المقتصد"،
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"ءــرط إبا ــة الواــر أن يلحقــه بالصــوم مشــقة يشــع ا تمالهــا ... قــا   :وقــا  النــوو 
أصــحابنا  وأمــا المــرض اليســير الــذ  ال يلحــع بــه مشــقة ظــاهرة لــم ييــز لــه الواــر بــال 

 . 3  ال  عندنا"
قــا  الكاســاني  "األعــذار المســقاة لاثــم،  هــي المــرض، والســور، وا كــراه، والحبــا،  

والر ا ، واليو ، والعاش، وكبر السن، لكن بعاـها مـر خ، وبعاـها مبـيح مالـع ال 
موجــي، كمــا فيــه  ــو  زيــادة  ــرر دون  ــو  الهــال ، فهــو مــر خ ومــا فيــه  ــو  

المر خ منـه هـو الـذ  ي ـا  أن الهال  فهو مبيح مالع با موجي ... أمـا المـرض فـ
يزداد بالصوم وإليه وقع  ا ءارة في اليـام  الصـغيرا فإنـه قـا  فـي رجـا  ـا  إن لـم 
يواـــر أن تـــزداد عينـــاه وجعـــا، أو  مـــاه ءـــدة أفاـــر، وذكـــر الكر ـــي فـــي م تصـــره  أن 
المــرض الــذ  يبــيح ا فاــار هــو مــا ي ــا  منــه المــوخ، أو زيــادة العلــة كائنــا مــا كانــ  

 . 2 العلة"
و الصة القو   أن الرأ  الراجح في هذه المس لة ما ذهي إليه جمهور العلماء مـن أن 

 المبيح للوار هو المرض الشديد الذ  ي شى ازدياده بالصيام أو تباطا برئه.
 رابعاع  مريض كورونا والوار 

ومن جملة ما سـبع عر ـه مـن أقـوا  أهـا العلـم يتقـرر أن المـرض الـذ  أبـاح اهلل تعـالى 
فاار معه في ءهر رماان ما ياد  إلى أ رار جسيمة للنوس، فكْا من كان كذلك، ا 

فلــه ا فاــار وقاــاء عــدة مــن أيــام أ ــر، وذلــك أنــه إذا بلــغ ذلــك األمــر، فــإن لــم يكــن 
م ذوناع له في ا فاار، فقد كلل عسراع ومن  يسراع، وذلك نير الـذ  أ بـر اهلل أنـه أراده 

ــمل اْلعلْســَر   ]البقــرة   بقولــه ﴿ يلرِيــدل الل ــهل بِ  ــمل اْليلْســَر َواَل يلرِيــدل ِبكل [ وأمــا مــن كــان 322كل
مر ه يسيرا، وكان الصوم ال يلحع به األذد والارر، فهو بمعنى الصحيح الـذ  يايـع 

 الصوم، فعليه أداء فر ه.
والذ  يبهر لي من أدلة الكتاب والسنة  أن كا مرض ياـْر صـا به بالصـوم سـواء كـان 

 المرض أو بتباطا برئه، فإنه يباح له ا فاار وقااء عدة من أيام أ ر.بزيادة 
فـــالرجو  إلـــى أهـــا العلـــم فـــي هـــذه الت صصـــاخ مالـــوبو ءـــرعاع امتاـــاالع لقولـــه تعـــالى  

 [. 1﴿فَاْس َللوا َأْهَا الذَْكِر ِإْن كلْنتلْم اَل تـَْعَلملوَن  ]األنبياء   
                                 

  انبر  النوو ، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن ءـر ، "الميمـو  ءـرح المهـذبا مـ  تكملـة السـبكي 3 
 .0/222والمايعي"، دار الوكر، بيروخ، لبنان،  بدون ، 

 .2/24  انبر  الكاساني، "بدائ  الصنائ  في ترتيي الشرائ "، سابع، 2 
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هلْم َلَعِلَمهل ال ِذيَن َيْستَـْنِبالونَهل وقا  اهلل تعالى  ﴿ َوَلْو َرْدوهل ِإلَ  ى الر سلوِ  َوِإَلى ألوِلي اأْلَْمِر ِمنـْ
هلْم   ]النســاء    [ ، فوــي هــذه اآليــة أمــرو مــن اهلل تعــالى للمــامنين بــالرجو  فيمــا 21ِمــنـْ

ــهل إلــى الرســو  صــلى اهلل عليــه وســلم وإلــى البصــراء بــاألمور مــن أهــا  يلشــكا علــيهم علمل
وانـــة والتيربــة. وأهـــا اال تصــاص مـــن األطبــاء ينبغـــي الــرْد إلـــيهم، واأل ـــذل المعرفــة وال

 بقولهم في المسائا التي تد ا في نااق ا تصاصهم.
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 المبحث الراب  
 كورونا والحت   

 أوالع  بيان فاا الحت وفر يته 
أوجــي اهلل عــز وجــا  ــت بيــ  اهلل الحــرام علــى المســلم القــادر عليــه، المســتاي  ألداء 

انه مناسكه، قا  تعالى  ﴿ َوِلل ِه َعَلى الن اِ  ِ ـْت اْلبَـْيـِ  َمـِن اْسـَتاَاَ  ِإلَْيـِه َسـِبيالع َوَمـْن  أرك
 [.  21َكَوَر فَِإن  الل َه َنِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِميَن   ]آ  عمران   

وعــن ابــن عمــر ر ــي اهلل عنهمــا قــا   ســمع  رســو  اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم يقــو   
 ســـالم علـــى  مـــس  ءـــهادة أن ال إلـــه إال اهلل، وأن محمـــدا رســـو  اهلل، وإقـــام بنـــي ا»

 . 3 «الصالة، وإيتاء الزكاة، والحت وصوم رماان
وقد ورد أن ثواب الحت يعد  ثواب اليهاد في سبيا اهلل تعـالىا فعـن أبـي هريـرة ر ـي 

أفاـال وأْ  األعمـاِ   يـرو  سلقَا رسو ل اهلِل صـل ى اهللل عليـه وسـل َم أْ  األعمـا ِ » اهلل عنه 
قا   إيمانو بـاهلِل ورسـوِلِه، قيـَا   ثـلم  أْ  ءـيءن ؟ قـا    اليهـادل سـنامل العمـِا ، قيـَا   ثـلم  

 . 2 «أْ  ءيءن يا رسوَ  اهلِل ؟ قاَ    ثلم   تٌّ مبرورو 
ــَرد الِيَهــ»وعــن أم المــامنين عائشــة ر ــي اهلل عنهــا  قالــ    ــا َرســوَ  الل ــِه تـل اَد أْفَاــَا َي

رلورو   . 1 «الَعَمِا، أفال نلَياِهدل؟ قَاَ   َلِكن  أْفَاَا الِيَهاِد َ تٌّ َمبـْ
َمــن َ ــت  »كمــا أنــه مــن ثــواب  ــت البيــ  الحــرام أنــه يكوــر الــذنوبا فوــي الصــحيحين  

 .   4 «هذا البَـْيَ ، فـََلْم يـَْرفلْث، وَلْم يـَْوسلْع، رََجَ  كما وَلَدْتهل ألْمهل 
فـََلم ـا َجَعـَا الل ـهل ا ْسـالَم »ث عمـرو بـن العـاص وهـو فـي سـياقة المـوخ يقـو   وفي  دي

في قـَْلِبي أتـَْيـ ل النبـي  َصـل ى الل ـهل عليـه وسـل َم، فـَقللـ ل  اْبسلـْا يَِمينَـَك َفالباِيْعـَك، فـََبَسـَا 
أَرْدخل أْن أْءـَتِرَط، قـاَ   يَِميَنهل، قاَ   فـََقَبْا ل َيِد ، قاَ   ما لَك يا َعْمرلو؟ قاَ   قللـ ل  

                                 
  2 أ رجــه الب ــار    / ا يمــان  ب / قــو  النبــي صـــلى اهلل عليــه وســلم  بنــي ا ســالم علــى  مـــس  3  
3/33 
 ، وأ مــــــد 1316 ، والنســــــائي  3022 ، والترمــــــذ   21 ، ومســــــلم  3232  أ رجــــــه الب ــــــار   2  
 1226.  
 2/311 .  / الحت ب / فاا الحت المبرور2124 رجه الب ار    أ1  
 2/33    / الحت ب / قو  اهلل تعالى  فال رفث وال فسوق 3232 أ رجه الب ار   4  
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لَـهل؟ وأن   َتْشَتِرطل بماذا؟ قلل ل  أْن يـلْغَوَر ِلي، قاَ   أما َعِلْمَ  أن  ا ْسالَم يـَْهِدمل ما كـاَن قـَبـْ
َلهل؟ َلها؟ وأن  الَحت  يـَْهِدمل ما كاَن قـَبـْ  . 3 «الِهْيَرَة تـَْهِدمل ما كاَن قـَبـْ

علمـاء علـى أن الحـت ال يتكـرر، وأنـه ال ييـي والحت ييـي مـرة وا ـدة  فقـد "أجمـ  ال
 . 2 وما زاد فهو تاو " -إال أن ينذره فييي الوفاء بالنذر  -في العمر إال مرة وا دة 

 ثانياع  التكييل الوقهي لتعليع أداء ءعيرة الحت والعمرة في زمن الوباء 
 ا  صار عن الحت في زمن الوباء   - 3

عذر، معمو  به ءرعاع دفعاع للارر ورفعـاع للحـرة  إن ا  صار عن الحت بالمرض وبكا
عـــن األمـــة فـــي وقـــ  النـــواز ، ومنهـــا وقـــ  الوبـــاء والـــذ  يمالـــه فـــي أيـــام النـــا  هـــذه  
 جائحــة كورونــا ا وفــي هــذا الشــ ن يقــو  اهلل تعــالى  ﴿ فَــِإْن ألْ ِصــْرتلْم َفَمــا اْستَـْيَســَر ِمــَن 

 [.320اْلَهْدِ   ]البقرة   
، أو مرض، أو عذر، وهـو "وفي هذا ا  صار   قوالن  أ دهما  أنه كا  ابس من عدوم

قو  مياهد، وقتادة، وعااء، وأبي  نيوة، والااني  أنه ا  صار بالعدوم ، دون المرض، 
 .    1 وهو قو  ابن عبا ، وابن عمر، وأنس بن مالك ، والشافعي"

ســ لةا هــو الــرأ  الــرأ  الــراجح فــي هــذه المســ لة  ونــرد أن الــرأ  الــراجح فــي هــذه الم
األو  القائا أصحابه ب ن ا  صار يكون بكا  ابس، من عـدو، أو مـرض، وهـو الـذ  
يمكن ترجيحه، في إطار الحواظ على  رورة من الارورياخ ال مس األساسية، وهـي  

 وبهـم اهلل -" رورة الحواظ على النوس"، ومن هنا جاءخ النبرة الااقبـة لـوالة األمـر 
حبيــي الغــالي المملكــة العربيــة الســعودية فــي  ــوء النصــوص فــي وطننــا ال -وســددهم

الشرعية والقواعد الكلية للشريعة ا سالمية وفي  وء فقه الموازناخا وتماـا ذلـك كلـه 
فيمــــا أقــــدم  عليــــه الســــلااخ الم تصــــة فــــي المملكــــة بالتنســــيع مــــ  وزارة الشــــاون 

العمرة لحا ــر  مكــة، ا ســالمية والــدعوة وا رءــاد، ووزارة الحــت والعمــرة، بالســماح بــ
وكذا إقامة الصلواخ ال مس لعدد محدود بالمسيد الحرام، بعـد الت كـد مـن سـالمتهم 

                                 
  1 3/332 .  / ا يمان ب/ كون ا سالم يهدم ما قبله 323 أ رجه مسلم     
  2 لكتـــاب العربـــي، بيـــروخ، لبنــــان، ، دار ا1م ، "فقـــه الســـنة"، ط3211 -هــــ 3121  ســـابع، الســـيد، 

3/022.  
  المــاورد ، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن  بيــي البصــر  البغــداد ،" توســير المــاورد ا 1 

المسمى  النك  والعيون"، تحقيع  السيد ابن عبـد المقصـود بـن عبـد الـر يم، دار الكتـي العلميـة، بيـروخ، 
 .313-4/316  ، وانبر  االستذكار3/224،222لبنان،  بدون ،
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 ، فإن الـذ  يمكـن فعلـه فـي ماـا هـذه البـرو ، 32من مرض جائحة كورونا   كوفيد 
هــــو الســــماح بتابيــــع نوــــس ا جــــراءاخ واال تــــرازاخ فــــي فرياــــة الحــــت لهــــذا العــــام 

واســتمرخ األزمــة  ــال  أءــهر الحــت، بالســماح لعــدد  هـــ ، إذا  ــاق الوقــ ،3443 
محـــدود بإقامـــة ءـــعيرة الحــــت، واألفاـــا االقتصـــار علـــى أهــــا البلـــد الحـــرام، اعتبــــاراع 
 قـــامتهم بالبلـــد، وقـــربهم مـــن المشـــاعر، وإمكانيـــة القيـــام بالمناســـك بيســـر وســـهولة، 

 وإمكانية  با ا جراءاخ اال ترازية الارورية.
لمملكــة للمســاولية تيــاه الصــحة العامــة للحيــيت  وســالمتهم، و مــن منالــع استشــعار ا

فقــد دعــ  دو  العــالم ا ســالمي إلــى التريــث  تــى تتاــح لهــا الرييــة، قبــا القيــام بــ   
 اــا للحــت، كمــا أنهــا مســاولة عــن تهيقــة المــدينتين  مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 

 العالم . للحت، و فتحهما للحياة المسلمين القادمين من جمي  أنحاء
كما يمكن أن تسمح المملكة بنسبة قليلة من عدد الحياة لكا دولة، م  فرض قيود 
قــد تشــما منــ  الحــاة كبيــر الســن، و إجــراء فحوصــاخ طبيــة دقيقــة للت كــد مــن ســالمة 
ــاء  واظــاع علــى األرواح، ودفعــاع   يــاة بيــ  اهلل الحــرام  تــى ال تكبــر بــارة انتشــار الوب

 كورونا.  للارر عنهم، في ظا جائحة
 االستااعة نير متحققة في زمن الوباء  - 2

، وإذا فقـــدخا فقـــد ســـقا   3 مـــن المعلـــوم أن مـــن ءـــروط وجـــوب الحـــت االســـتااعة
. إمــا  قيقــة، أو  كمــاع كمــا هــو الحــا  والشــ ن فــي زمــن  2 فرياــة الحــت عــن المكلــل

 الوباء  كورونا .
مـن الوبـاءا و يـث إن وت سيساع على  ما سبع من  ـديث عـن ا  صـار عـن الحـت فـي ز 

االستااعة من ءروط وجوب الحت، وهي نير متحققـة فـي زمـن الوبـاءا فـيمكن القـو   
ب نه ييـوز ءـرعاع تصـر  ولـي األمـر وفـع المصـلحة الشـرعيةا فـي زمـن الوبـاء  كورونـا ا 
وذلـك بتعليــع أداء ءـعيرة الحــت أو العمــرة وت جيلـه إلــى الســنة المقبلـة أو تقنينــه ب عــداد 

دودة يسمح لها ب داء الورياة بشروط و وابا م  األ ذ بالتـدابير اال ترازيـة قليلة مح

                                 
، 2/24، ابـن رءـد، "بدايـة الميتهـد ونهايـة المقتصـد"، 232، 1/234  انبر  ابن قدامـة، "المغنـي"، 3  

 .2/323الكاساني، " بدائ  الصنائ  في ترتيي الشرائ "، 
ــدة الكبــرد فيمــا ألهــا فــا  و نيــرهم مــن البــدو و القــرد ألبــي عيســى المهــد  2   ــواز  اليدي   انبــر  الن

ــاود المتــ  رين مــن علمــاء المغــربالــوزاني ال طبــ  وزارة  -مســمى "المعيــار اليديــد اليــام  المعــرب عــن فت
 .2/222م   3220-ه3431األوقا  والشاون ا سالمية المغربية 
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منعاع من انتشار الوباءا وكذلك تعليع فـتح بـاب العمـرة والزيـارة أو تقنينهـا بعـدد محـدود 
 أيااعا وذلك لعدة أمور منها ما ي تي 

 ء.أن  وظ الدين والنوس من المقاصد الارورية للشريعة ا سالمية الغرا -أ 
 أن رف  الارر عن النا  واجي ءرعي. -ب 

و الصة األمر أنه بناء على كا ما تقدم  فإنه ييوز ءرعاع لـولي األمـر تعليـع أداء ءـعيرة 
الحـــت أو العمـــرةا فـــي ظـــا جائحـــة كورونـــا، أو تنبيمهمـــا ب عـــداد محـــدودة بمـــا يحقـــع 

هـو مقـرر فـي كتـي  الحواظ على الدين واألنوس معاعا درءاع للموسدة وجلباع للمنوعة كمـا
 األصو ، في القواعد الشرعية العامة.

 إعما  القواعد الشرعية األصولية الكلية العامة في زمن الوباء  - 1
 ومن تلك القواعد األصولية التي تايد هذا األمر، قاعدة  "ال  رر و ال  رار" 

قاعــدة، فــإن وتعنــي هــذه القاعــدة أن كــا  ــرر فإنــه واجــي ا زالــة، وبــالنبر إلــى هــذه ال
 . 3 معناها نوي الارر والارار، والمراد النهي والتحريم

وقد تعرمض العلماء للحديث عن هذه القاعدة فـي كتـي القواعـد الوقهيمـة وكتـي األءـباه 
باعتبــار أنم قاعــدة "درء   2 والنبــائر، الســيما أثنــاء الحــديث عــن قاعــدة  "الاــرر يــزا "

قواعـد المتورعـة عـن هـذه القاعـدة الكليمـة، الموسدة مقـدمم علـى جلـي المصـلحة" مـن ال
وهي إ دد القواعد ال مس الكبرد، وهذه القواعـد، هـي  األمـور بمقاصـدها، والاـرر 

. وأمـــا  1 يـــزا ، والعـــادة محكمـــة، والمشـــقة تيلـــي التيســـير، واليقـــين ال يـــزو  بالشـــك
اـرر اعتبار قاعدة  "درء الموسدة مقدم على جلي المصلحة"، فمتورعة عن قاعـدة "ال

يزا "، فسببه أنه عند الموازنة بـين المصـلحة والموسـدة، ودفـ  الاـرر وإزالتـه البـد مـن 
التعـــرض للموازنـــة بـــين المصـــالح والمواســـد عنـــد التعـــارض وأيهمـــا أولـــى بالتقـــديم دفعـــاع 

                                 
م ، "القواعـــد والاـــوابا 2661هــــ/3421  عبـــد اللايـــل، عبـــد الـــر من بـــن صـــالح العبـــد اللايـــل،  3  

ــة المتاــمنة للتيســير"، ط ة البحــث العلمــي باليامعــة ا ســالمية، المدينــة المنــورة، المملكــة ، عمــاد3الوقهي
 .3/226العربية السعودية، 

م ،  "الميمـو  المـذهي فـي قواعـد 2664هــ ـــ3422  انبر  العالئي، صالح الدين  ليلي كيكلـد ،  2 
ـان، المكتبـة المكيمـة، م كـة المكرممـة، المذهي"، تحقيع مييد علي العبيد  وأ مد عبمـا ،    دار عمـار، عمم

ــد 3221هـــ ـ3461، وابــن نيــيم، زيــن الــدين بــن إبــراهيم،  3/326 م ،  "األءــباه والنبــائر"، تحقيــع محمم
 ، "القواعد الوقهيمة" 2662، عزمام، عبد العزيز محممد،  24ماي  الحافظ، دار الوكر، دمشع، بدون ، ص 

 .   321دار الحديث، القاهرة،  بدون ، ص 
 لسمابقة ونيرها من كتي القواعد الوقهيمة.  انبر  المراج  ا1 
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وجلبــاع،. ناهيــك عــن أن دفــ  الموســدة عبــارة عــن إزالــة الاــرر المعبمــر عنــه فــي القاعــدة 
 . 3 «ال  رر وال  رار  »" الم  وذة من قو  الرسو  الكليمة  "الارر يزا 

وبنـــاء علـــى هـــذه القاعـــدة ونيرهـــا مـــن القواعـــد األصـــولية الســـابع ذكرهـــا آنوـــاعا فـــيمكن 
القـو   بــ ن فرياــة الحــت ال تيــي علــى مــن كــان مصــاباع بمــرض مــن األمــراض المعديــة، 

ع مصـلحة الميتمـ  ماا  كورونا فـي هـذه األيـاما ألنـه نيـر مسـتاي   قيقـةا وألن تحقيـ
فـي السـالمة مـن المـرض، مقدمــة علـى مصـلحة الوـرد فــي أداء هـذه الورياـة، وفـي هــذا 

بتحصــــيا  يقــــو  ءــــيخ ا ســــالم ابــــن تيميــــة ر مــــه اهلل  "إنم اهلل تعــــالى بعــــث رســــوله
المواسـد وتقليلهـا، وتحصـيا أعبـم المصـلحتين، بتوويـ   المصـالح وتكميلهـا، وتعايـا
 . 2 وسدتين با تما  أدناهما"أدناهما، وتدف  أعبم الم

وجــوب الســم  والااعــة ألولــي األمــر فيمــا ي ــخ الحــت والعمــرة فــي زمــن الوبــاء   - 4
وذلك بااللتزام بما يصدر عن ولي األمر  من قراراخ فيما ي خ الحت والعمرة في زمن 

وا َأِطيعلـــوا الل ـــَه الوبـــاء   كورونـــا ا وذلـــك امتاـــاالع لقـــو  اهلل تعـــالى  ﴿يَـــا أَيـَْهـــا ال ـــِذيَن َآَمنلـــ
[، و من هذه اآلية استنبا  قاعدة  22َوَأِطيعلوا الر سلوَ  َوألوِلي اأْلَْمِر ِمْنكلْم  ]النساء  
 . 1 "تصر  ا مام على الرعية منوط بالمصلحة"

وفي  وء هذه اآليـة الكريمـة والقاعـدة األصـولية اليميلـة نقـرر مامقنـين أنـه يحـع لـولي 
 جــراءاخ والتـــدابير الوقائيـــة التــي تمنـــ  مـــن انتشــار العـــدود فـــي األمــر أن يت ـــذ مـــن ا

الميتمـ ، و تعــريض المــواطنين ل اـر ا صــابة بهــا، وييــي  ينقـذ علــى الرعيــة االلتــزام 
بقراراخ ولي األمر وتعليماته ، وقد أكد هذا األمر، قرار ميم  الوقـه ا سـالمي بيـدة، 

                                 
  رواه مالـــك فـــي الموطـــ ، كتـــاب العتـــع، بـــاب القاـــاء فـــي المرفـــع. انبـــر  ابـــن عاءـــور، محمـــد الاـــاهر، 3 
م ، " كشــل المغاــى مــن المعـاني واأللوــاظ الواقعــة فــي الموطــ "، تحقيـع طــه بــن علــي بــو 2660هــ/3421 

لقد توسم  ا مام الاوفي في "التعيين فـي ءـرح األربعـين". . و 132سريح، دار سحنون، تونس،  بدون ، ص 
        .226-214في ءرح هذا الحديث، انبر  ص 

 ، "ميمــو  الوتــاود"، تحقيــع عــامر 3222هـــ/3132  ابــن تيميمــة، تقــي الــدين أ مــد بــن عبــد الحلــيم،  2 
 . 32/16اليزار وأنور الباز، دار الوفاء، مصر، مكتبة العبيكان، الرياض، 

، دار 2هـ ، " التوسير المنير في العقيـدة والشـريعة والمـنهت "، ط3432  الز يلي، وهبة بن مصاوى،  1  
، انبر  السيوطي، جال  الدين عبد الـر من،  "األءـباه والنبـائر فـي 2/22الوكر المعاصر، دمشع، سورية، 

 .3/231قواعد وفرو  فقه الشافعية"، دار الكتي العلمية بيروخ، لبنان،  بدون ، 
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بالتـداو  فـي بعـض األ ـوا ، كـاألمراض  والذ  ينخ على أنه  "لولي األمر إلزام النـا 
 ، ومن ذلك إلزامهم به في زمن الوباء كورونا . 3 المعدية، والتحصيناخ الوقائية"

و الصة األمر أنه ييي على المسـلمين فـي ءـتى مشـارق األرض ومغاربهـا االلتـزام بمـا 
ة يصـــدر عـــن اليهـــاخ المســـاولة، ســـواء فـــي بـــالد الحـــرمين الشـــريوينا المملكـــة العربيـــ

السعودية، باعتبارها اليهة الو يـدة المسـاولة عـن تنبـيم هـذه الشـعائر العبيمـةا ءـعيرة 
الحت والعمرة، وكذلك ما يصدر عن بقيـة والة األمـور فـي بـالد ا سـالم، مـن توجيهـاخ 

 لشعوبهم في ظا هذه اليائحة  كورونا .
 البشر مناسك الحت مدرسة كبيرة تادد بصورة جماعية ييتم  فيها ماليين  - 2

إن معبــم مناســك الحــت  وءــعائره كلهــا تــادد بصــورة جماعيــة ييتمــ  فيهــا ماليــين مــن 
ــــاء أداء تلــــك المشــــاعر  المســــلمين مــــن ءــــتى مشــــارق األرض ومغاربهــــا، ويحــــد  أثن
اال ــتالط واالزد ــام واالقتــراب الشــديد مــ  اال تكــا  والتالصــع نالبــاعا و اصــة فـــي 

ا والمــروة، وفــي الســكن فــي نــز  الحيــاة الاــوا   ــو  الكعبــة وفــي الســعي بــين الصــو
وفي منى وعند ركوب الحافالخ، وفي المرافع العامة وفي الموالخ واألسـواق لحصـو  
الحيــاة علــى  ــرورياتهم أثنــاء فتــرة الحــتا وتبــا العاصــمة المقدســة فــي  الــة طــوارئ 
علــى ءــتى األصــعدة وم تلــل الميــاالخ مــن تــ مين لاــيو  الــر من و ســن استاــافة 

وتســـيير أمـــورهم فـــي ســـهولة ويســـر منقاـــ  النبيـــر، مـــ  تـــوفير الرعايـــة الصـــحية وتيســـير 
الشــاملة علــى مــدار الســاعة ل دمــة  ــيو  الــر من، وال نملــك إزاء ذلــك إال أن نــدعو 
لوالة أمرنا ب ن يحوبهم اهلل تعالى وأن يسددهم لما يحبه وير ـاه، وكانـ  تـتم كـا هـذه 

الحياة الابيعيةا أما وقد فاج خ العالَم جائحةل اليهود اليبارة في األو ا  العادية وفي 
 كورنـــا  فقـــد تغيـــر الو ـــ ا ألنـــه مـــرض معـــدع وينتقـــا بـــين البشـــر عـــن طريـــع الم الاـــة 
واســتعما  األدواخ والمرافــع وهــذا كلــه يحــد  أثنــاء أداء ءــعيرة الحــتا ولــذا فــيمكن 

أو تنبيمهما ب عداد لولي األمر في زمن  الوباء إعالن تعليع أداء ءعيرة الحت أو العمرة 
قليلــةا ا تــرازاع مــن ا صــابة ب اــر الكورونــاا "ألنم اهلل ال يكلمــل نوســاع إال وســعها وهــذه 

 .  2 ر صة عبيمة في كاير من األ كام"

                                 
  قرار ميم  الوقـه ا سـالمي المنعقـد فـي دورة مـاتمره السـاب  بيـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية مـن 3  
 م .3222ما   34-2ه الموافع   3432ذ  القعدة  32إلى 1
ــن عبــد القــو ،  2  ين ســليمان ب ــدم م ،  "التعيــين فــي ءــرح األربعــين"، 3222هـــ/3432  الاــوفي، نيــم ال

 .332-333محممد عامان، المكتبة المكيمة، مكة المكرمة،  بدون ، ص  تحقيع  أ مد  اة
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 ثالاا  مريض كورونا والحت والعمرة 
وت سيسا على ما سبع، فإنه يحرم ءرعا على مريض كورونا أن يقوم متسلال بـ داء ءـعائر 

للميـذوم فـي وفـد و العمرة قياسا علـى  ـديث رسـو  اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم الحت أ
 . 3 «إنا قد بايعنا  فارج »ثقيل  

َمـــر  بـــامرأة ميذومـــة وهـــي تاـــو  »ر ـــي اهلل عنـــه أنـــه  –ولحـــديث عمـــر بـــن ال اـــاب 
بالبي  فقا  لها يا أمة اهلل ال تاذ  النا  لو جلس  في بيتك فيلس  فمر بهـا رجـا 

فقا  لها  إن الذ  كان قد نها  قد ماخ  فا رجي فقال   ما كن  ألطيعـه بعد ذلك  
 . 2 « ياع وأعصيه ميتاع 

وهنا تيدر ا ءارة إلى أن تلـك المـرأة ثابتـة علـى طاعـة ولـي أمرهـا مـا دامـ   يـةا ألن 
 في طاعته طاعة اهلل تعالى ورسوله صلى اهلل عليه وسلم.

 . 1 الميذوم من المسيد واال تالط بالنا " ويقو  ا مام النوو  من الشافعية" يمن 
 

 

                                 
  .2213  أ رجه مسلم   3  
م ، "ءرح الزرقـاني علـى موطـ  ا مـام 2661 -هـ 3424  الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسل،  2  

 .2/063 ، 201، مكتبة الاقافة الدينية،  ديث رقم   3مالك"، تحقيع  طه عبد الرءو  سعد، ط
  .34/322  صحيح مسلم بشرح النوو ،  1 
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 المبحث ال امس  
 سبا الوقاية من فيرو  كورونا 

 أوالع  بيان أن الشريعة ا سالمية جاءخ بحوظ الكلياخ ال مس 
لقد جاءخ الشريعة ا سالمية بالحواظ على  رورياخ  مس أو كلياخ  مس، ينـدرة 

ق  ا ءـارة إليهـا فيمـا سـبع فـي مو ـعه  وبها تح  قواعد أصـولية كليـة عامـة قـد سـب
من هذا البحث، وفي هذا يقو  ا مام الغزالي  "مقصود الشار  من ال لـع  مسـةا أْن 
يحوظ عليهم دينهم، ونوسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم. فكام مـا يتاـممن  وـظ هـذه 

األصــو  فهــو مصــلحة، وكــام مــا يوــومخ هــذه األصــو  فهــو موســدة دفعــه مصــلحة"
 3 ، 

ــة لهــا أنم المناســبة "وا لمصــلحة ترجــ  إلــى جلــي منوعــة أو دفــ  ماــرمة، والعبــارة الحاوي
 .   2 ترج  إلى رعاية مقصود الشار "

والحاصا أنم "استقراء أدلةن كايرة من القرآن الكريم والسنمة الصحيحة يوجـي لنـا اليقـين 
م للميتمـــ  بـــ نم أ كـــام الشـــريعة ا ســـالميمة منوطـــة بِحَكـــم وعلـــا راجعـــة للصـــالح العـــا

ا بــا إن "التكليــل كلمــه إمــا لــدرء موســدة، وإمــا ليلــي مصــلحة، أو لهمــا  .1 واألفــراد"
، ويكون الحوظ لتلك الكلياخ ال مس ب  د أمرين " أ ـدهما مـا يقـيم أركانهـا،  4 معا"

ويابمــ  قواعــدها، وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــي الوجــود. والاــاني مــا يــدرأ عنهــا 
  .2 و المتوق ، وذلك عبارة عن مراعاتها من جاني العدم"اال تال  الواق  أ

ـــا  "وبمـــا أنم النهـــي يكـــون لوجـــود موســـدة، واألمـــر يكـــون لتحصـــيا مصـــلحة، فقـــد عل
الزركشي هذا التقديم باعتناء الشار  بدف  الموسدة أكار من اعتنائه بيلي المنوعة في 

                                 
م ، "المستصوى من علم األصو "، تحقيع  محمد عبد السالم عبد 3221  الغزالي، أبو  امد محمد، 3  

ـــد ســـعيد رماـــان، 202الشـــافي، دار الكتـــي العلميمـــة، بيـــروخ، لبنـــان،  بـــدون ، ص ، وانبـــر  البـــوطي، محمم
ـــ3422  ، ماسســة الرســالة، بيــروخ، ص 0حة فــي الشــريعة ا ســالميمة"، طم ، " ــوابا المصــل2663هـــ  ـــ

21. 
م ،  "ءـواء الغليــا فـي بيــان الشمـبه والمل يــا ومســالك 3222هــ ـ 3426  الغزالـي، أبــو  امـد محمــد،  2 

 .  12التعليا"، تحقيع زكريا عميراخ، دار الكتي العلمية، بيروخ، لبنان،  بدون ، ص 
م ، "مقاصــد الشــريعة ا ســالميمة"، تحقيــع ودراســة  2663هـــ ـ 3423    ابــن عاءــور، محمــد الاــاهر،1 

 .316 -322محمد الااهر الميساو ، دار النوائس، عممان، األردن،  بدون ، ص 
م ، "الموافقـاخ فـي أصـو  الشـريعة"، ءـرح 2663  الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى الل مـي،  4 

 . 3/342يروخ، لبنان،  بدون  عبد اهلل دراز، دار الكتي العلميمة، ب
 . 2/1  الشاطبي، "الموافقاخ في أصو  الشريعة"،2 
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وســـاد، واألمـــر لتحصـــيا قولـــه  "فـــالورق بـــين األمـــر والنهـــي أنم النهـــي للوســـاد لـــدف  ال
المصـــالح أواعتنـــاء الشـــار  بـــدف  المواســـد أكاـــر مـــن اعتنائـــه بتحصـــيا المصـــالحا ألنم 
المواسد في الوجود أكار، وألنم النهي عن الشميء موافع لاصا الدما  على عدم الوعـا 

  3 بِ ال  األمر"
 سـالميةا و الصة األمر  أن الحواظ علـى الـنوس ا نسـانية مـن أهـم مقاصـد الشـريعة ا

وتلـي فـي الرتبــة  ـرورة  وــظ الـدين "فمـن أهــم  ـروراخ اليســد المحافبـة علــى ذاخ 
صــا به وعــدم تعــرض نوســه للهــال ا ألن الــنوس المرياــة ال تصــن  لصــا بها نوعــاع، وال 
ــــاة وانعــــدم ا نســــان  ــــنوس انقاعــــ  الحي ــــم وإن هلكــــ  ال ــــي لــــه إال األذد واألل تيل

 تكليواخ الشرعية.ا با وانعدم  بالارورة ال  2 نوسه"
 ثانياع  التدابير الوقائية الصحية لمن  انتشار الوباء 

 لاسالم منهت فريد في التدابير الوقائية الصحية في زمن الوباء ومن ذلك ما ي تي 
     1 فرض الحير الصحي العام لمن  انتشار الوباء  -أ 

اره ويكون ذلـك  عـن ييي فرض الحير الصحي العام في زمن  الوباء ا ترازاع من انتش
طريع من  المر ى من م الاة األصحاء، وقـدخ وردخ فـي هـذا الشـ ن أ اديـث نبويـة 

 كايرة يعتبر كا  ديث منها قاعدة ءرعية في الاي الوقائي في ا سالم ومن ذلك  
ال يـلورَِدن  ملْمـِرضو علَـى » ديث رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسـلم الـذ  يقـو  فيـه   - 3

ا وهو نوس المعنى الوارد في الحديث اآل ر الذ  يقو  فيه رسو  اهلل صلى  4 «ملِصح  
ا إذ إنهمـا يعتبـران  مـن القواعـد  2 «اَل تلورِدلوا الملْمـِرَض علَـى الملِصـحَ »اهلل عليه وسلم   

الشــرعية فــي الاــي الوقــائيا  يــث إنــه ييعــا مــن الحيــر الصــحي العــام ومنــ  ا ــتالط  

                                 
ين محممـد بهــادر،  3   ، "البحــر المحــيا فـي أصــو  الوقــه"، تحقيــع 2666هــــ ـــ3423  الزركشـي، بــدر الــدم

 . 2/330محممد محممد تامر، دار الكتي العلميمة، بيروخ، لبنان،  بدون  
، دار الكتاب المصر ، 2م ، " الدعوة ا سالمية، أصولها ووسائلها"، ط3221  نلو ، أ مد أ مد،  2 

 .11القاهرة، ص
  يلقصد بالحير الصحي  "تقييد أنشاة األء اص األصحاء أو الحيواناخ الصحاح الذين تعر وا لحالة 1  

انة إذا كـان ال مـت من مرض منتشر أثناء دورة سريانه، وذلك بغية الوقاية من انتقا  المرض أثنـاء دورة الحاـ
، 3م ،  "ا عيــاز الابــي فــي ا ســالم"، ط3222هـــ3426قــد  ــد " جــوهر ، أ مــد المريســي  ســين،  

 .12مكتبة ا يمان بالمنصورة، مصر، الابعة األولى، ص  
 1/312 . ب / ال عدود 2114  ي  أ رجه الب ار   / الا4  
  .2114  أ رجه الب ار ، 2  
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رعياع في زمن الوباء،  وكما اتاـح ذلـك أياـاع مـن  ـال   مـا المر ى باألصحاء واجباع ء
سـبع ذكـره مـن نصــوص جـواز تعايـا ءـعائر صــالة اليمعـة واليماعـة، وصـالة الينــازة، 
وصالة العيدين، وصالة االستسقاء، وصالة ال سو  والكسو  وكا صالة تشـر  لهـا 

لـدان المصـابة، وفـرض اليماعة، وكذلك تعليع أداء ءعيرة الحت والعمرة والزيارة من الب
 ير صحي عام ومن  ا تالط المر ى باألصحاء، وفي هذا الحديث النبو  الشريل، 
تـــدابير وقائيـــة مـــن األمـــراض المعديـــة، ماـــا  الكـــوليرا، التيوويـــد، وااللتهـــاب الكبـــد  

 ، وفيرو   كورونا . 3 الوبائي، و االخ التسمم األ رد
وفر من الميـذوم كمـا توـر »يقو  فيه   ديث رسو  صلى اهلل عليه وسلم الذ   - 2 

، وفي نوس المعنى قوله صـلى اهلل عليـه وسـلم للميـذوم فـي وفـد ثقيـل   2 «من األسد
ا فيسـتنبا مـن هـذا الحـديث إسـرا  الرسـو  صـلى اهلل عليـه  1 «إنا قـد بايعنـا  فـارج »

وســلم إلــى إبعــاد الميــذوم عــن النــا   شــية العــدود، وفيــه كــذلك األ ــذ باألســباب  
لوقاية واال تراز عن ا صابة بالعدود مـا ال ي وـى، وقـد ورد عـن النبـي صـلى اهلل عليـه ا

وســلم  أنــه كــان يســتعيذ بــاهلل عــز وجــا مــن األمــراض ال ايــرةا فكــان مــن دعائــه عليــه 
اللهم إني أعوذ بـك مـن البـرص، والينـون، واليـذام، »الصالة والسالم تحصيناع لنوسه  

ييـي منـ  المـريض بمـرض مـن األمـراض المعديـة، ماـا  ا ولـذا ف 4 «ومن سـي  األسـقام
 وباء كورونـا  مـن م الاـة النـا  قياسـاع علـى الميـذوم، وفـي ذلـك يقـو  ا مـام النـوو  

 . 2 من الشافعية" يمن  الميذوم من المسيد واال تالط بالنا "
وكذلك ما ورد في قصة  روة أمير المامنين عمر بن ال ااب ر ي اهلل عنـه إلـى  - 1
ــد الــر من بــن عــو  أن   0 شــام، فلمــا بلغــه أن الاــاعونال قــد وقــ  بالشــام، وأ بــره عب

إذا سمعتم به ب رض فال تقدموا عليه، وإذا وقـ  »رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قا   

                                 
 .21-22"قاايا بيقية وصحية"، ص     الرفاعي، أ مد سعيد،3  
 1/320 .  / الاي ب / اليذام 2161  أ رجه الب ار ،  2  
 3122/  4 .   / السالم  ب / اجتناب الميذوم ونحوه 2213 أ رجه مسلم  1  
 26/162   ب / مسند أنس 31664 أ رجه أ مد في المسند 4 
  .34/322  صحيح مسلم بشرح النوو ،  2 
 .344بشرح النوو ، ص     صحيح مسلم0 
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، ويقـا  علـى تلـك  2 « 3 ب رض وأنتم بها فال ت رجـوا فـرارا منـه، فرجـ  عمـر إلـى سـرغ
 حدياة المعدية كمرض كورونا. األمراض كا مرض من األمراض ال

 ب ـ إرءاداخ وتوجيهاخ الوقهاء واألطباء المسلمين في زمن الوباء  
كــان لعلمــاء ا ســالم قصــي الســبع فــي بــاب الاــي الوقــائي والعالجــي فــي زمــن الوبــاء 
وسائر األمراض المعديةا فلم تقل مهمة العلماء واألطباء المسلمين، عنـد ترسـيخ مبـدأ 

بالنسبة  بعاد المصابين باألمراض المعدية فحسيا با كان هنالك أمـر العالة الوقائي 
آ ر مهم يكما جهـود الوقهـاء، يتعلـع بـاليهود الكبيـرة التـي قـام بهـا عـدد مـن األطبـاء 
المسلمين من مالواخ في التـدابير الوقائيـة الابيـة ا تـرازاع مـن ا صـابة بهـا، ومنهـا علـى 

هذا الباب للعالمة ابن القيم، وما ذكر عن عـدد  سبيا الماا  ال الحصر، كالم جيد في
 من األطباء المسلمين، وفيما ي تي بيان ذلك 

 يقو  ا مام ابن القيم عن الحكمة من عدم الد و  إلى أرض الااعون    -3
 "وفي المن  من الد و  إلى األرض التي قد وق  بها الااعون عدة  كم 

 عنها. إ داها  تيني األسباب الماذية، و البعد
 الاانية  األ ذ بالعافية التي هي مادة المعا  و المعاد.

 الاالاة  أن ال يستنشقوا الهواء  الذ  قد عون و فسد،  فيصيبهم المرض.
الرابعــة  أن ال ييــاوروا المر ــى الــذين قــد مر ــوا بــذلك، فيحصــا لهــم بميــاورتهم مــن 

 جنس أمرا هم.
فإنهـا تتـ ثر بهمـا، فـإن الايـرة علـى مـن ال امسة   ميـة النوـو  عـن الايـرة و العـدود، 

 تاير بها.
و باليملـة، فوــي النهـي عــن الـد و  فــي أر ــه، األمـر بالحــذر و الحميـة، و النهــي عــن 
ـــه، األمـــر بالتوكـــا و التســـليم و  التعـــرض ألســـباب التلـــل، و فـــي النهـــي عـــن الوـــرار من

 . 1 التوويض، فاألو   ت ديي و تعليم، و الااني توويض و تسليم
تيـــدر ا ءـــارة إليـــه أن هـــذا الـــذ  توصـــا إليـــه أهـــا الاـــي واال تصـــاص  ـــديااع  وممـــا

وأطلقوا عليه مصالح  "الحير الصحي"ا ا ترازاع من انتشار الوباء وا صابة به، قد نب ه 

                                 
   ســرغ  مكـــان بــين المغياـــة وتبــو ، بينهـــا وبــين المدينـــة ثــال  عشـــر مر لــة، انبـــر  الحمــو ، يـــاقوخ، 3 
 .1/212م ، "معيم البلدان"، دار صادر، بيروخ، لبنان،  بدون ، 3212 
  .2121  أ رجه الب ار ،  2  
 .42-4/44زية،   انبر  زاد المعاد في هد   ير العباد البن قيم اليو 1 
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عليــه العالمــة ابــن القــيم ر مــه اهللا ومــن قبــا جــاءخ التوجيهــاخ النبويــة عــن رســو  اهلل 
ا رواة السنة النبوية العارة في مصنواتهم في كتي الاي صلى اهلل عليه وسلم وذكرها لن

 ونيرها، وهلل الواا والمنة والحمد هلل على نعمة ا سالم وكوى بها نعمة.
 أمالة ونماذة ألطباء مسلمين تكلموا عن التدابير الوقائية الصحية  - 2
 هـ  و دياه عن تلو  المياه بشكا عام.421ابن سينا  خ  –
 هـ  وبيانه لمو و  فساد الهواء. 212ندلسي  خ ابن مروان األ –
 هـ  ورسالته في األدوية من الروائح الماذية والاارة.262الكند   خ –
  3 هـ  واعتباره إفساد الهواء من أسباب كارة الوفاة.3460ابن  لدون  خ  –

من  ال  ما سبع يتاح أن ا سالم قد أوجي الحير الصحي على مر ى األمراض 
ألن في انتشارهم وا تالطهم باألصحاء، تهديداع لسالمة وأمن الميتم ا و  المعديةا 

لذا تعين عزلهم، منعاع من انتشار الوباء، بناء على قاعدة  "درء المواسد مقدم على 
 . 2 جلي المصالح"

  واظ ا نسان على صحته باتباعه للعاداخ الصحية في جمي  أموره   -ة 
   1 اع معافى من األمراض واآلفاخ صور منهاوللحواظ على صحة ا نسان سليم

 اتبا  العاداخ الصحية في الم كا والمشرب والمسكن والنوم واليقبة. – 3
 االلتزام باألمور الواردة في باب النبافة والتيما في كتي الوقه ا سالمي. – 2
 المواظبة على الو وءا إذ به يتم تنبيل األطرا  وطهارتها. – 1
 صوة مستمرةا طلباع للنبافة والاهارة.االنتسا  ب – 4
 االهتمام بنبافة األواني ونحوهاا  واظاع على صحة ا نسان. – 2
 نسا األيد  قبا الاعام وبعدها اتباعاع للسنةا وطلباع للنبافة والاهارة. – 0
 تنبيل الوم واألسنان من بقايا الاعام بصوة مستمرة بالسوا  أوما يقوم مقامه. – 1
 ام بالنبافة العامةا كنبافة الاوب والبدن والمكان. االهتم – 2

                                 
  انبر  الزياد ، فتح اهلل، "ا سالم والبيقـة"، الـدورة التاسـعة عشـرة إمـارة الشـارقة، دولـة ا مـاراخ العربيـة 3 

 .32المتحدة. ص  
م ، "القواعـد الوقهيـة وتابيقاتهـا فـي المـذاهي 2660 -هــ 3421  انبر  الز يلـي محمـد مصـاوى،  2   

 .3/212سورية، دمشع،  –، دار الوكر 3األربعة"، ط
م ، "الاقافــة ا ســالمية والتحــدياخ الوكريــة 2632  انبــر  إســماعيا، عبــد المعبــود إســماعيا إبــراهيم،  1 

 ، وما بعدها.221، دار النابغة للنشر والتوزي ، طناا، مصر، ص3المعاصرة"، ط
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االهتمام بالكشل الدور  وإجراء الوحوصاخ الدوريةا كا سـتة أءـهر أو  سـبما  – 2
تقتايه البرو ، واالهتمام باتبا  تعليماخ األطباء والمواظبة على تناو  الـدواء بانتبـام 

كا  واظـاع علـى صـحة في  الة وجود دواعي له  سي وصوة الابيي الم تخ في ذلـ
 ا نسان و ياته.

ــالمرض أو الهــال  أو يعر ــه  – 36 البعــد عــن كــا مــا مــن ءــ نه أن يصــيي ا نســان ب
 للعقوبة الدنيوية أو األ روية.

التوســـا واالعتـــدا  وذلـــك باتبـــا  العـــاداخ الصـــحية فـــي الم كـــا والمشـــرب   – 33
نا سـواء أعلـم الحكمـة أم لـم واالمتنا  عن تناو  األطعمة المحرمةا ألنها تاـرم با نسـا

يعلمهاا م  عدم السهر إال لارورة واالهتمام ب  ذ قسا من النوم الكافي لرا ة البـدن 
 ليستعيد نشاطه في صحة وعافية.

ومــن هنــا نــدر  أن ا ســالم قــد أمــر بالمحافبــة علــى  يــاة الــنوس ا نســانية وأ اطهــا 
آلفاخ وأرءـدها إلـى كـا مـا مـن بسياة من الحماية و افظ عليها سليمة من األمراض وا

ء نه أن يحوظ عليها صـحتها فـي جميـ  مرا ـا  ياتهـا، كمـا  ـرم االعتـداء عليهـا بـ   
ءكا من األءكا ، ونلظ العقوبة على من أزهع رو ها بغير  ـع وإتالفهـا بالقتـا فـ مر 

 بالقصاص وجعا من فعا ذلك بمنزلة من قتا النا  جميعاع.
توجيهـاخ تنابـع فـي ظـرو  الحيـاة العاديـة  ـا  الصـحة وتيدر ا ءـارة إلـى أن هـذه ال

 والسالمة والعافية، أما في زمن الوباء فتت كد الحاجة إليها دفعاع للمارة وجلباع للمنوعة. 
التدابير اال ترازية الصـحية لمنـ  انتشـار الوبـاء  كورونـا   سـي توجيهـاخ منبمـة  -د 

 الصحة العالمية ووزارة الصحة السعودية  
تــدابير اال ترازيــة الصــحية لمنــ  انتشــار فيــرو  كورونــا  ســي توجيهــاخ منبمــة ال - 3

الصحة العالمية، لقد أوص  منبمة الصحة العالميـة بحزمـة مـن التوجيهـاخ ييـي علـى 
ا نســــان الــــذ  يعــــيش فــــي ميتمــــ  ينتشــــر فيــــه هــــذا الوبــــاء أن يلتــــزم بهــــا ومــــن تلــــك 

 التوجيهاخ ما ي تي  
ينتشر في ميتمعك المحلي   افظ على سالمتك بات ـاذ   32-أوالع  إذا كان  كوفيد

بعض اال تياطـاخ البسـياة، ماـا التباعـد البـدني ولـبس الكمامـة والحوـاظ علـى التهويـة 
الييدة في الغر  وتالفي التيمعاخ وتنبيل اليدين والسعا  في منديا ورقي، فاـالع  

 افعا كا ذلك!
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 ـــرين  للحـــد مـــن م ـــاطر ا صـــابة ثانيـــاع  ابتعـــد مســـافة متـــر وا ـــد علـــى األقـــا عـــن اآل
بالعــدود عنــدما يســعلون أو يعاســون أو يتكلمــون، ابتعــد مســافة أكبــر مــن ذلــك عــن 

 اآل رين عندما تكون في أماكن مغلقة. كلما ابتعدخ مسافة أكبر، كان ذلك أفاا.
ثالاـاع  اجعــا لـبس الكمامــة جـزءاع طبيعيــاع مـن وجــود  مـ  اآل ــرين  نبـل يــديك قبــا أن 

 مامة، وقبا وبعد  لعها. ت كد من أنها تغاي أنوك وفمك وذقنك.تلبس الك
رابعـــا  تينـــي الميمـــاخ الاالثـــة  األمـــاكن المغلقـــة أو المكتبـــة أو التـــي تناـــو  علـــى 
م الاة لصيقة، قابا النا  في ال ارة، تلعد التيمعاخ في الهواء الالع أكار أماناع مـن 

نـ  األمـاكن المغلقـة صـغيرة وال يـد لها التيمعاخ في األماكن المغلقة، والسيما إذا كا
 الهواء ال ارجي.

ــــداع بانتبــــام  ــــديك جي ــــدة  نبــــل ي ــــة الصــــحية اليي ــــنَس أساســــياخ النباف  امســــاع  ال ت
باست دام ماهر اليدين الكحولي أو انسلهما بالماء والصـابون. ويـاد  ذلـك إلـى إزالـة 

 اليراثيم بما في ذلك الويروساخ التي قد توجد على يديك.
ــالمرض  تتماــا األعــراض األكاــر ءــيوعاع سادســ اع  مــا الــذ  ينبغــي عملــه عنــد الشــعور ب

  في الحمى والسعا  اليا  وا رهاق. وتشما األعراض األ رد األقا 32-لـ كوفيد
ءــيوعاع والتـــي قـــد تصـــيي بعـــض المر ـــى، فقـــدان الـــذوق أو الشـــم، واآلالم واألوجـــا ، 

 مـــرار العينـــين، وا ســـها ، والاوـــح والصـــدا ، والتهـــاب الحلـــع، وا تقـــان األنـــل، وا
 اليلد .

الزم المنز  واعـز  نوسـك  تـى لـو كنـ  مصـاباع بـ عراض  ويوـة ماـا السـعا  والصـدا  
والحمـــى ال ويوـــة، إلـــى أن تتعـــافى. اتصـــا بمقـــدم الرعايـــة الصـــحية أو ال ـــا الســـا ن 
للحصـــو  علـــى المشـــورة. اطلـــي مـــن ءـــ خ آ ـــر أن يحاـــر لـــك المشـــترياخ. وإذا 

لـــى مغـــادرة المنـــز  أو اســـتدعاء ءـــ خ ليبقـــى إلـــى جانبـــك، الـــبس كمامـــة ا ـــاررخ إ
 لتتيني نقا العدود إلى اآل رين.

إذا كنــ  مصــاباع بــالحمى والســعا  وصــعوبة التــنوس، الــتمس الرعايــة الابيــة علــى الوــور. 
 اتصا بالهاتل أوالع إذا استاع ، واتمب  توجيهاخ السلاة الصحية المحلية.

ــة أو  تــاب  أ ــد  المعلومــاخ مــن المصــادر الموثــوق فيهــا، ماــا منبمــة الصــحة العالمي
الســلااخ الصــحية المحليــة والوطنيــة. فالســلااخ الصــحية المحليــة والوطنيــة وو ــداخ 
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الصحة العامة هي األقدر على إسداء المشورة بش ن ا جراءاخ التي يمكن أن يت ـذها 
 . 3 النا  في مناقتك لحماية أنوسهم 

ـــــدابير اال    ـــــرو   ســـــي وزارة الصـــــحة ب  الت ـــــ  انتشـــــار الوي ـــــة الصـــــحية لمن  ترازي
 السعودية  

لقــد أنشــاخ وزارة الصــحة الســعودية موقعــا كــامال علــى الشــبكة الدوليــة للحــديث عــن 
الوقايــة مــن أ اــار كورونــا، بعــدة لغــاخ، وهــو موقــ  مويــد ومهــم جــداع، ومــن النصــائح 

ليــدين جيــداع بالمــاء والصــابون المنشــورة عليــه للوقايــة مــن ا صــابة بــالويرو ،  نســا ا
بانتبــام، تغايــة الوــم واألنــل عنــد الســعا  والعاــس، تينــي االتصــا  المباءــر مــ  أ  

كمـا يوجـد    2 ء خ تبهر عليه أعراض أمراض اليهاز التنوسي ماا السعا  والعاس 
على الموق  الدليا الشاما للحـديث عـن الويـرو  بعنـوان "الوقايـة مـن كورونـا الويـرو  

  دليلــــك التوعــــو  عــــن الويــــرو " ويحتــــو  علــــى طــــرق COVID-19  اليديــــد
ــة الالزمــة التــي  ــة، وإرءــاداخ عامــة قبــا الســور، وا جــراءاخ اال ترازي ا صــابة، والوقاي

 . 1 تتعلع بهذا الوباء 
نس   اهلل تعالى أن يكشل هذا الوبـاء، وأن يوفـع اهلل والة أمورنـا ووالة أمـور المسـلمين 

ــه وير ــاه ســبح ــه، إن ربــي ســمي  قريــي مييــي لمــا يحب ــه ولــي ذلــك والقــادر علي انه إن
 الدعاء. 

                                 
   المقا  موجود على ءبكة االنترن  في موق  منبمة الصحة العالمية3  

-coronavirus-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel
public-for-2019/advice   

 / ovid19awareness.sahttps://c   انبر الموق  على الرابا2  
ــــــــــــــــــــــــــرابا 1    https://covid19awareness.sa/wp-  انبــــــــــــــــــــــــــر ال
 Arabic_.pdf-corona-is-content/uploads/2020/05/What 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://covid19awareness.sa/
https://covid19awareness.sa/wp-content/uploads/2020/05/What-is-corona-Arabic_.pdf
https://covid19awareness.sa/wp-content/uploads/2020/05/What-is-corona-Arabic_.pdf
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 ال اتمة
 الحمد هلل و ده والصالة والسالم على من ال نبي بعده

 وبعد
فقد وصلنا ل تام بحانا هذا عن "مسائا  و  فيرو  كورونا وت ثيره على العباداخ 

ام هذا البحث ييدر الاال   الصالة ـ الصوم ـ الحت  دراسة فقهية معاصرة، وفي  ت
 ن أذكر عدة نتائت وتوصياخ على النحو التالي بي أ
ييوز لولي األمر أن يمن  صالة اليماعة واليماعة في المساجدا أ ذا بالتدابير ـ  3

 الوقائية من ا صابة بويرو  كورونا.
 ـ ييوز لولي األمر أن يمن  صالة الينازة في المساجدا أ ذا بالتدابير الوقائية من 2

 ا صابة بويرو  كورونا.
ـ ييوز لولي األمر أن يمن  صالة التراويح جماعة في المساجدا أ ذا بالتدابير  1

 الوقائية من ا صابة بويرو  كورونا.
ـ ييوز لولي األمر أن يقنن صالة اليماعة واليماعة في المساجد ب عداد قليلة  4

ية  وفاع من ا صابة بويرو   والتباعد دا ا المسيدا م  األ ذ  بالتدابير الوقائ
 كورونا.

ـ ييوز لولي األمر أن يقنن أعداد الحياة في موسم الحتا فيسمح نباماع بالحت  2
 ألعداد قليلة اأ ذا بالتدابير الوقائية من ا صابة بويرو  كورونا.

ـ ييوز لولي األمر أن يمن  أو يقنن العمرة والزيارةا أ ذا بالتدابير الوقائية من  0
 صابة بويرو  كورونا.ا 
ـ ييوز لولي األمر أن ي ول عن النا  إن ثب  طبياع أن الصوم يار بهما فير خ  1

 لهم في الوار زمن اليائحة.
 ومن التوصياخ 

 ـ األ ذ بالتدابير الوقائية الالزمةا  شية ا صابة بويرو  كورونا. 3
ن عنها من  ال  وزارة ـ الحرص على التاعيم  د  االنولونزا  الموسمية والتي يعل 2

 الصحة تباعاع من وق  آل را  واظاع على الصحة واتباعاع للنبام.
ـ الحرص على ارتداء الكمامة طوا  الوق ا و اصة عند م الاة النا  وأماكن  1

 التيمعاخ العامة ونحو ذلك.
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ـ اتبا  التعليماخ وأ ذ اال تياطاخ الالزمة عند القيام بالتسوق والتيو  في  4
 الخ واألسواق.المو 
 ـ عدم الذهاب لاسواق والموالخ والمتنزهاخ إال في أ يع الحدود. 2
ـ الكشل الدور   وعما الوحوصاخ الالزمة من وق  آل را  شية ا صابة  0

 بويرو  كورونا. 
ـ اتبا  التعليماخ فيما ي خ تعقيم األيد ، وعدم السالم على أ د  ال  فترة هذه  1

 اليائحة.
 التوفيعهذا وباهلل 
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 ثب  ب هم المصادر والمراج 
 القرآن الكريم ـ سبحان اهلل الذ  أنزله ـ. .3
ـــن أ مـــد العســـقالني  .2 ـــن محمـــد ب ـــي ب ـــن عل ـــو الواـــا أ مـــد ب ـــن  يـــر، أب ا ب

ـــاِم ، دار أطلـــس للنشـــر 222 المتـــوفى   ـــْن َأِدل ـــِة َاأْلَْ َك ـــَراِم ِم هــــ ،  بـلللـــوغل اَْلَم
 -هــ  3423سـعودية، الابعـة  الاالاـة، المملكة العربيـة ال -والتوزي ، الرياض 

 م.2666
هــــ ، ثـــال  رســـائا فـــي 3426ابـــن بـــاز، عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد اهلل  المتـــوفى   .1

الصــالة، رئاســة إدارة البحــو  العلميــة وا فتــاء والــدعوة وا رءــاد إدارة الابــ  
 م .3223 -هـ 3463والترجمة، الابعة  الرابعة،  

بـد الحلــيم  ميمـو  الوتـاود، تحقيـع عــامر ابـن تيميمـة، تقـي الــدين أ مـد بـن ع .4
اليــزار وأنــور البــاز،  والريــاض  مكتبــة العبيكــان بالريــاض، دار الوفــاء، بمصــر، 

  .3222هـ/3132 
ابـــن  ـــزم، المحلـــى باآلثـــار، أبـــو محمـــد علـــي بـــن أ مـــد بـــن ســـعيد بـــن  ـــزم  .2

بيــروخ بــدون  –دار الوكــر -هـــ 420األندلســي القرطبــي البــاهر   المتــوفى  
 تاريخ.

ابــن  ــزم، أبــو محمــد علــي بــن أ مــد بــن ســعيد القرطبــي البــاهر   المتــوفى    .0
هـ ،مراتي ا جما  في العباداخ والمعامالخ واالعتقـاداخ، دار الكتـي 420

 بيروخ. –العلمية 
ابــن رءــد، محمــد بــن أ مــد، المقــدماخ الممهــداخ، تحقيــع م تــار التليلــي  .1

  . 3220 بيروخ  دار الغرب ا سالمي، 
هـ  منار السبيا في 3121ن، إبراهيم بن محمد بن سالم  المتوفى  ابن  ويا .2

ءــرح الــدليا، تحقيــع  زهيــر الشــاويش، المكتــي ا ســالمي، الابعــة  الســابعة 
 م .3222-هـ3462 
ــ ،  .2 ــر والتنــوير، دار ســحنون للنشــر والتوزي ــد الاــاهر  التحري ابــن عاءــور، محمم

  . 3221تونس،  
الشــــريعة ا ســــالميمة، تحقيــــع ابــــن عاءــــور، محمــــد الاــــاهر  مقاصــــد  .36

ــــــــــان، األردنم،  ودراســــــــــة محمــــــــــد الاــــــــــاهر الميســــــــــاو ، دار النوــــــــــائس، عم 
 م .2663هـ/3423 
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محمـــد بـــن  -ابـــن علـــي، التميمـــي ، آ  ســـعد ، أ مـــد بـــن  يـــر  .33
مـنهت  -القواعـد األربـ   -عبد الر من بـن ناصـر  ،تاهيـر الينـان  -سليمان 

المملكــة  -قــا  والــدعوة وا رءــاد الســالكين، وزارة الشــاون ا ســالمية واألو 
 هـ 3431العربية السعودية، الابعة  األولى،  

أبو الايي، أ مد بن الحسـين بـن أ مـد، أبـو ءـيا ، ءـهاب الـدين  .32
هـــ ، مــتن أبــي ءــيا  المســمى الغايــة والتقريــي، عــالم 221األصــوهاني  خ  

 الكتي، بيروخ، لبنان.
بـن عيسـى بـن سـالم أبو النيا ، موسى بن أ مـد بـن موسـى بـن سـالم  .31

هــــ  تحقيـــع   202الحيـــاو  المقدســـي، ثـــم الصـــالحي، ءـــر  الـــدين،  خ  
عبد اللايل محمـد موسـى السـبكي، ا قنـا  فـي فقـه ا مـام أ مـد بـن  نبـا،  

 لبنان. –دار المعرفة بيروخ 
م ، "الاقافــــة 2632إســــماعيا، عبــــد المعبــــود إســــماعيا إبــــراهيم،   .34

، دار النابغــة للنشــر والتوزيــ ، 3اصــرة"، طا ســالمية والتحــدياخ الوكريــة المع
 طناا، مصر.

األعبمــــــي، محمــــــد  ــــــياء الــــــر من، "صــــــالة التــــــراويح"، اليامعــــــة  .32
 ا سالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.

آ  سعد ، أبو عبد اهلل، عبد الر من بن ناصر بن عبد اهلل بن ناصـر  .30
البصائر واأللباب لنيا الوقة  هـ ، إرءاد أولى3110بن  مد آ  سعد   خ  

ـــ قرب الاـــرق وأيســـر األســـباب أ ـــواء الســـلل، الريـــاض، الابعـــة  األولـــى،  ب
 م .2666 -هـ 3426 
برهان الدين، علي بن أبي بكر بـن عبـد اليليـا الورنـاني المرنينـاني،  .31

 هـ 221أبو الحسن   المتوفى  
بيـروخ، البرهاني، محمد هشام، سدم الـذرائ  فـي الشـريعة ا سـالمية،  .32

 م 3222هـ/3460لبنان مابعة الريحاني،  
ــــد ســــعيد رماــــان   ــــوابا المصــــلحة فــــي الشــــريعة  .32 البــــوطي، محمم

 م  2663هـ/3422،  0ا سالميمة  بيروخ  ماسسة الرمسالة ناءرون، ط 
جــوهر ا عيــاز الابــي فــي ا ســالم، أل مــد المريســي  ســين جــوهر  .26

 م .3222هـ3426مكتبة األمان، بالمنصورة، الابعة األولى،  
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 -هــ 3424الابعة  الاانية،    -لبنان –دار الكتي العلمية، بيروخ  .23
 م .2661

الزركشي، بدر الدمين محممد بهادر  البحـر المحـيا فـي أصـو  الوقـه،  .22
ـــــــد تـــــــامر ، دار الكتـــــــي العلميمـــــــة، بيـــــــروخ، لبنـــــــان،  ـــــــد محمم ـــــــع محمم تحقي

 م .2666هـ/3423 
دورة التاســــعة عشــــرة إمــــارة الزيــــاد ، فــــتح اهلل ،ا ســــالم والبيقــــة، الــــ .21

 الشارقة، دولة ا ماراخ العربية المتحدة. 
، 1لبنـان، ط –سابع ، سيد، فقه السنة، دار الكتاب العربي، بيـروخ  .24
 م .3211 -هـ 3121 
هــ  120السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبـد الكـافي  خ   .22

 فتاود السبكي، دار المعار ، بمصر.
بــن أبــي ســها ءــمس األئمــة  المتــوفى  السر سـي، محمــد بــن أ مــد  .20

 -هـــــــــ 3434بيــــــــروخ، لبنــــــــان،   –هـــــــــ  ، المبســــــــوط، دار المعرفــــــــة 421
 م .3221

الشــاطبي، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الل مــي  الموافقــاخ فــي  .21
 م .2663أصو  الشريعة، ءرح عبد اهلل دراز، دار الكتي العلميمة، لبنان،  

بـــن العبـــا  بـــن عامـــان،  الشـــافعي، أبـــو عبـــد اهلل محمـــد بـــن إدريـــس .22
 بيروخ. -"كتاب  األم"، دار المعرفة 

الشــربيني، ءــمس الــدين، محمــد بــن أ مــد ال ايــي الشــافعي  خ   .22
هـ ، مغني المحتاة إلى معرفة معاني ألواظ المنهاة، دار الكتي العلمية، 211

 م .3224 -هـ 3432الابعة  األولى،  
هـــ ، 410 خ   الشــيراز ، أبــو اســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســل .16

 المهذب في فقه ا مام الشافعي، دار الكتي العلمية، بيروخ، لبنان.
صــــحيح الب ــــار ، أبــــو عبــــد اهلل محمــــد بــــن إســــماعيا أبــــو عبــــداهلل  .13

هـ 3461الب ار  اليعوي، تحقيع   د. مصاوى ديي البغا، الابعة الاالاة ،  
 بيروخ، لبنان.  -م ، دار ابن كاير، اليمامة 3221 -
لم، ألبي الحسين مسلم بن الحيـاة بـن مسـلم القشـير  صحيح مس .12

هـ . إءرا  ومراجعـة  الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز بـن 203النيسابور   خ 
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محمـــد آ  الشــــيخ. دار الســــالم للنشــــر والتوزيـــ . الريــــاض. الابعــــة، الاالاــــة، 
 م .2666هـ3423 
ـــن عبـــد القـــو   التعيـــين فـــي ءـــرح  .11 ـــدمين ســـليمان ب الاـــوفي، نيـــم ال

ــة  األربعــي ــد عامــان  بيــروخ  ماسســة الريمــان، ومكم ن، تحقيــع أ مــد  ــاة محمم
  .3222هـ/3432المكتبة المكيمة،  

عبــــــــد اللايــــــــل، عبــــــــد الــــــــر من بــــــــن صــــــــالح العبــــــــد اللايــــــــل،  .14
، 3م ، "القواعد والاوابا الوقهية المتاـمنة للتيسـير"، ط2661هـ/3421 

منــورة، المملكــة نشــر  عمــادة البحــث العلمــي باليامعــة ا ســالمية، المدينــة ال
 العربية السعودية.

هــــ ، الشـــرح 3423العايمـــين، محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد  خ    .12
ـــى،  ـــن اليـــوز ، الابعـــة  األول ـــى زاد المســـتقن ، دار اب  - 3422الممتـــ  عل

 هـ.3422
العالئـــي، صـــالح الـــدين  ليلـــي كيكلـــد   الميمـــو  المـــذهي فـــي  .10

 عممـان  دار عمـار  قواعد المذهي، تحقيع مييد علي العبيـد  وأ مـد عبمـا 
 م .2664هـ/3422المكتبة المكيمة،  :ومكة المكرممة

ابـن نيــيم، زيــن الــدين بــن إبــراهيم  األءــباه والنبــائر، تحقيــع محممــد   .11
/ عـــزمام، 24م ، ص 3221هــــ/3461مايـــ  الحـــافظ  دمشـــع  دار الوكـــر، 

 م  .2662عبد العزيز محممد  القواعد الوقهيمة دار الحديث، القاهرة،  
، عـون  .12 ـَرة بــن محمـد بـن هبيـرة الـذهلي الشــيبانيم الـدين، يحيـى بـن هلبَـيـْ

هـــ ، ا ــتال  األئمــة العلمــاء، تحقيــع  الســيد يوســل 206أبــو المبوــر،  خ  
 -هـــ 3421لبنــان / بيــروخ، الابعــة  األولــى،  -أ مــد، دار الكتــي العلميــة 

 م2662
هـ ، الوسيا 262الغزالي، أبو  امد محمد بن محمد الاوسي  خ   .12

 .3431القاهرة، الابعة  األولى،  –المذهي، دار السالم  في
الغزالـــي، أبـــو  امـــد محمـــد  المستصـــوى مـــن علـــم األصـــو ، تحقيـــع  .46

 م . 3221محمد عبد السالم عبد الشافي  بيروخ  دار الكتي العلميمة،
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الوقه على المذاهي األربعة، عبد الر من بـن محمـد عـوض اليزيـر   .43
م ، دار الكتــي 2661 -هــ 3424لاانيـة،  هــ ، الابعــة  ا3106 المتـوفى  

 لبنان.  -العلمية، بيروخ 
قاايا بيقية وصـحية، للـدكتور أ مـد سـعيد الرفـاعي، مكتبـة الملوـو   .42

 للاباعة والنشر، صنعاء. 
الكاســـاني، عـــالء الـــدين، أبـــو بكـــر بـــن مســـعود بـــن أ مـــد الحنوــــي  .41

الاانيــة، دار  هـــ ، بــدائ  الصــنائ  فــي ترتيــي الشــرائ ، الابعــة 221 المتــوفى  
 م . 3220 -هـ 3460الكتي العلمية، بيروخ، لبنان،  

منصور بـن يـونس بـن صـالح الـدين  -كشا  القنا  عن متن ا قنا   .44
هــــ ، دار الكتـــي 3623ابـــن  ســـن بـــن إدريـــس البهـــوتى الحنبلـــى  المتـــوفى  

 العلمية، بيروخ، لبنان.
 م.3212معيم البلدان لياقوخ الحمو ، دار صادر بيروخ  .42
مقدســي، أبــو محمــد موفــع الــدين عبــد اهلل بــن أ مــد بــن محمــد بــن ال .40

قدامــة اليمــاعيلي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بــابن قدامــة  خ  
هــ   ،الكـافي فـي فقـه ا مــام أ مـد، نشـر  دار الكتـي العلميـة، الابعــة  026

 م. 3224 -هـ  3434األولى، 
ـــة .41 ـــة الكويتي األوقـــا  والشـــقون  صـــادر عـــن  وزارة -الموســـوعة الوقهي

.،الناءــر  عمــادة البحــث العلمــي باليامعــة 21/321-الكويــ  –ا ســالمية 
ا ســــالمية، المدينــــة المنــــورة، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، الابعــــة  األولــــى، 

 -م2661هـ/3421
 وزارة األوقا  والشقون ا سالمية . -الموسوعة الوقهية الكويتية .42
ليمان التميمـي النيـد   خ  النيد ، محمد بن عبد الوهـاب بـن سـ .42

هـــ ، تحقيــع  عبــد العزيــز بــن زيــد الرومــي، صــالح بــن محمــد الحســن، 3260
ــن  ءــروط الصــالة وأركانهــا وواجباتهــا  مابــو   ــمن مالوــاخ الشــيخ محمــد ب
عبد الوهاب، اليزء الاالـث ، نشـر  جامعـة ا مـام محمـد بـن سـعود، الريـاض، 

 المملكة العربية السعودية.
لبركــاخ عبــد اهلل بــن أ مــد بــن محمــود  ــافظ الــدين النســوي، أبــو ا .26
، 3م ،"كنــز الــدقائع"، تحقيــع  أ. د. ســائد بكــدا ، ط2633هـــ ـ 3412 
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دار البشائر ا سالمية، المملكة المغربيـة النـواز  اليديـدة الكبـرد فيمـا ألهـا 
ـــوزاني المســـمى  ـــي عيســـى المهـــد  ال ـــدو و القـــرد ألب ـــرهم مـــن الب فـــا  و ني

 -ليــام  المعـرب عــن فتــاود المتـ  رين مــن علمــاء المغــرب"المعيـار اليديــد ا
 م .3220-ه3431طب  وزارة األوقا  والشاون ا سالمية المغربية 

هــ  010النـوو ، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن ءـر   المتـوفى   .23
 الميمو  ءرح المهذب   م  تكملة السبكي والمايعي  ، ، دار الوكر

البشــائر ا ســالمية، دار الســـراة  المحقــع  أ. د. ســائد بكــدا ، دار .22
 م .2633 -هـ 3412الابعة  األولى،  

الهدايــة فــي ءــرح بدايــة المبتــد ، المحقــع  طــال  يوســل، الناءــر   .21
 لبنان. –بيروخ  -دار ا ياء الترا  العربي 
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